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ПЕРЕДМОВА

Реформування української системи вищої освіти, входження України у
світовий освітній простір поставили перед педагогічною наукою завдання
щодо розроблення вітчизняних стратегій професійної підготовки філолога за
сприяння активного включення ресурсу досвіду європейських університетів
у цій галузі без втрати унікальності вітчизняної педагогічної науки й практики. У зв’язку з докорінною реформою вищої освіти України, якісно новими
завданнями, які ставить життя до випускника університету, виникла необхідність змінити характер і сенс діяльності головних діючих осіб навчального
процесу – викладача і студента, вдосконалити навчальний процес через проектування та впровадження нових освітніх технологій, нових підходів у підготовці магістрів як випускників вищого кваліфікаційного рівня. Підготовка
магістра-філолога в університетах України, починаючи з 2005 по 2016 рр.
включно, змінилася з однорічної на дворічну та півторарічну (2016 р.)
програми. Зважаючи на сказане, був розроблений стандарт підготовки
магістра-філолога, єдина освітня програма, уточнені освітні кваліфікаційні
характеристики, узгоджені загальні та фахові компетентності з результатами навчання філологів тощо. Разом з цим переглянуті і видозмінені зміст
навчання, навчальні плани та робочі програми університетської підготовки
філологів. Тому актуальною є потреба докорінно змінити процес підготовки магістрів-філологів, упровадити інноваційні технології, які мають
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підвищити рівень дидактичної підготовки майбутніх викладачів-вчителів
мови/літератури. Саме вдосконалення дидактичної підготовки, на наше
переконання, сприятиме формуванню професійних компетентностей та
компетенцій магістрів-філологів. Професійна діяльність магістра-філолога пов’язана з гуманітарними науками, зі сферою міжмовної комунікації
й освіти, з дослідженнями в літературознавчій галузі, а також з процесом
формування мовознавчих компетенцій, удосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності учнів та студентів. У підготовці магістра-філолога важливим
моментом є формування компетентностей майбутнього педагога, оскільки,
випускник із кваліфікацією філолог, за освітньо-кваліфікаційним рівнем –
магістр (згідно з Класифікатором професій) належить до профілю професій “Законодавці, вищі державні службовці”, “Професіонали”, “Фахівці”.
Отже, для майбутньої діяльності магістру-філологу важливо сформувати
професійні компетентності асистента кафедри, викладача вищої школи,
вчителя мови та літератури, керівника (вихователя) виховного закладу освіти, педагога-організатора, організатора позакласної роботи, інспектора з
навчальної, виховної, методичної роботи (менеджера в освіті), які дають
підстави виконувати таку діяльність.
Філологічна спеціальність – одна із затребуваних у суспільстві, оскільки
випускник-філолог за своєю кваліфікацією може посідати місце вчителя
мови і літератури, педагога, який працює з дітьми різного віку, а також з
дорослими людьми, перекладача. Магістр-філолог сьогодні має змогу працювати за новими спеціальностями, які розвинуті у суспільстві: “лінгвістика
і міжкультурна комунікація”, “літературна критика і редагування”, “філологічні основи літературно-творчої роботи”, “реклама”, “інформаційновидавнича діяльність”, “перекладознавство і практика перекладу”, “зв’язки
з громадськістю”, “документознавство” та ін. У випускника-філолога як
оптимістично налаштованої особистості сформовані такі компетентності, як
комунікабельність, толерантність, креативність, вміння ефективно впливати
на співрозмовника у процесі діяльності, оскільки володіє комунікативними
стратегіями, інноваційними технологіями, вільно орієнтується у культурних
традиціях як національних, так і носіїв мови, якою володіє.
Від сучасного випускника філологічної галузі вимагають знання на високому рівні двох іноземних мов за загальноєвропейськими рекомендаціями
з мовної освіти, а також сформованість компетентностей викладача/ вчителя мови. Такі вимоги до випускника і висока конкурентоспроможність на
ринку праці дають підстави змінювати підготовку магістрів філологічних
спеціальностей в університетах України. Модернізація вищої освіти України
в контексті європейської інтеграції зумовлює потребу в урахуванні світових
тенденцій у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Європейські університети пройшли чималий шлях підготовки
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магістрів. З XІV століття і до сьогодні провідні університети Польщі, Чехії,
Угорщини нагромадили цікавий досвід дидактичної підготовки майбутніх
магістрів філології, вивчення та популяризація якого у навчальний процес
університетів України сприятиме новому змісту магістерських програм,
впровадженню інноваційних методик, технологій та нових підходів у процес підготовки магістрів-філологів.
Сучасні проблеми педагогічної освіти активно досліджують українські
та зарубіжні вчені. Методологічні основи сучасної філософії освіти та проблеми вищої освіти в умовах Болонського процесу розкрили А. М. Алексюк,
С. C. Вітвицька, Г. А. Дмитренко, В. С. Журавський, М. З. Згуровський,
І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, Т. С. Кашманова, О. П. Мещанінов, С. В. Мудра,
Є. М. Рябенко.
Системний підхід в освіті та побудову теорії систем дослідили у своїх роботах: В. Є. Бахрушин, В. П. Беспалько, Ю. В. Бех, В. Г. Воронкова,
О. М. Горбань, Н. В. Кузьміна, О. В. Кустовська, Я. А. Мамонтов, І. В. Малафіїк, О. Є. Постол, О. В. Соснін, Н. І. Шаталова.
Важливими для дослідження виявилося вивчення наукових праць
Д. Мороза, Г. Максака, Є. Б. Кіш, О. І. Соскіна, І. Артьомова, С. Зуб, Т. Жуковської, І. Ільчук, С. Іщик, О. Коваленко, Р. Корсак, А. Круглашова, А. Матвійчук, Н. Матвійчук, С. Мітряєва, І. Мудрієвської, О. Обухова, Ю. Пачос,
В. Пулішова, Ж. Тоценко, Т. Сергієнко, А. Соболева, Т. Стражай, Л. Стрільчук, В. Стрільчук, А.Тернавської, Я. Турчин, Л. Чекаленко з історії становлення Вишеградської групи як спільноти, етапів її політичного, економічного та
соціокультурного розвитку, а також співробітництва України з країнами В 4.
Проблеми модернізації педагогічної освіти в країнах Вишеградської групи дослідили: О .В. Антоненко (Чехія); С. П. Деркач, Т. Є. Кристопчук (Польща);
Є. І. Боркач, К. В. Годлевська, І. В. Козубовська, М. І. Леврінц (Угорщина);
Т. В. Ключкович, Н. В. Шумейко (Словаччина); М. В. Поп’юк (В 4).
Предметом нашого вивчення та перекладу стали праці таких вчених країн В 4, як : Ю. Берач (Berács J.), В. Буршта (Burszta W.), Я. Вашитова (Vašutová J),
К. Влчкова (Vlčková K.), Я. Водакова (Vodáková J.), Д. Генбуш (Gęnbuś D),
Т. Голенбовські (Gołębiowski T.), К. Денек (Denek K.), М. Жадек (Řádek M.),
К. Клос (Kloc K.), І. Мадьярі Бек, (Magyari Beck I.), К. Мангерц (Manherz K.),
Дж. Надь (Nagy G.), С. Мацьол (Macioł S.), А. Перит-Поренба (Peryt-Poręba A.),
Я. Полтужицькі (Półturzycki J.), М. Пясецька (Piasecka M.), В. Рамбушек
(Rambousek, V.), М. Романовська (Romanowska M.), Я. Роцкі (Rocki M.), К. Каталін (Katalin K.), Р. Каталін (Katalin R.), З. Урига (Uryga Z.), Я. Шандерова
(Šanderová J.), Е. Шнейдерова (Schnejderova E), А. Шерлаг (Szerlag A.), М. Чернова (Černochová M.), Я. Хуберт (Hubert J.), Я. Цірик (Csirik J.), Х. Цудак (Cudak H.).
Систему педагогічної освіти та особливості підготовки вчителів у країнах
Європейського Союзу розглядали: Ю. А. Клименко, Ю. М. Короткова (Греція),

11

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

Т. Є. Кристопчук, О. Ю. Кузнецова, О. Локшина, О. І. Огієнко (скандинавські
країни), О. О. Першукова, Г. Поберезька, Л. П. Пуховська, І. В. П’янковська.
Важливими для нашого дослідження є компаративні розвідки з професійної
підготовки магістрів, які зробили: О. М. Биндас (Австрія), С. С. Вітвицька,
М. З. Довгополова, Я. В. Згуровський, М. О. Князян, В. С. Люлька, С. Ю. Ніколаєва, Т. М. Толкова (США), І. В. Соколова. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів української мови та літератури розглядали
З. П. Бакум, Т. І. Козимирська, Ю. М. Короткова, Н. В. Кучеренко, А. Лісовський,
А. П. Мартинюк, Л. Ф. Мірошниченко, І. О. Ногачевська, О. І. Пометун,
К. А. Поселецька, С. Пультер, Ю. О. Романенко, Б. І. Степанишин,
Г. Л. Токмань.
Нові підходи у теорії і практиці професійної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов у вищих навчальних закладах досліджували : В. В. Безлюдна,
І. О. Гайдай, О. В. Герасимова, В. О.Коваль, Н. В. Кучеренко, О. Є. Місечко,
С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Осіпчук, О. М. Семеног, В. А. Семиченко, І. В. Соколова, Н. І. Тонконог, А. Уліщенко, О. С. Шмирко. У підготовці магістрафілолога особливого значення набуває формування професійних компетентностей, які досліджували: М. В. Бедевельська, М. С. Богачик, В. О. Коваль,
О. С. Кочубей, Я. А. Крапчатова, О. М. Куцевол, К. В. Лесневська, О. Олексюк, М. Оліяр, Л. М. Паламар, О. І. Пометун, Ю. О. Романенко, С. Сисоєва,
А. Скорофатова, О. І. Янкович, Ю. С. Яценко. Серед російських досліджень
виокремимо роботи О. В. Варнікової, О. М. Мутовкіної, О. М. Патриної,
С. В. Соколової, І. В. Трешиної, Ю. С. Яценко. Присвятили свої праці формуванню професійних компетенцій і зарубіжні дослідники: Й. Гурнікевіч
(J. Górnikiewicz), М. Ганько-Карвовська (М. Gańko-Karwowska), Р. Паженські
(R. Parzęcki), В. Стриковські (W. Strykowski), В. Сроковські (W. Srokowski),
Й. Зауха (J. Zaucha).
Технологічний підхід до професійної діяльності майбутніх вчителів проаналізували І. М. Дичківська, О. А. Дубасенюк, О. М. Дуплійчук, І. І. Костікова, Н. Г. Ничкало, А. С. Нісімчук, О. Олексюк, О. С. Падалка, Ю. В. Пелех,
О. М. Пєхота, О. О. Пісоцька, К. А. Поселецька, Л. В. Пироженко,
Т. В. Равчина, Ю. О. Романенко, О. Савченко, С. О. Сисоєва, І. О. Смолюк,
О. Т. Шпак, О. І. Янкович.
Усі дослідження є вагомим внеском в обґрунтуванні проблеми підготовки магістрів в університетах країн-членів В 4. Втім, попри компаративні
розвідки, які були зроблені науковцями, професійна підготовка магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи не стала предметом
спеціального аналізу. Зокрема, немає цілісних досліджень стосовно стандартів підготовки, навчальних програм магістрів філологічних спеціальностей
в рамках країн В 4, змін у навчальному процесі у зв’язку з академічною
мобільністю, впровадженням ІКТ, інтерактивних методик на заняттях в
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університетах, що особливо є актуальним для розвитку інтеграційних процесів вищої школи України. Тому через брак в Україні комплексних компаративних досліджень з цієї проблеми вважаємо вивчення, раціональне
осмислення і запровадження позитивного досвіду університетів країн Вишеградської групи об’єктивною необхідністю.
Розглянуті проблеми зумовлюють мету дослідження: виявити, вивчити
та узагальнити тенденції позитивного зарубіжного досвіду професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн
Вишеградської групи для перенесення кращих його зразків у практику української вищої школи. Результати дослідження сприятимуть удосконаленню
досвіду підготовки магістрів-філологів в університетах України.
Джерельну основу монографії становлять офіційні документи, які
пов’язані зі створенням європейського простору вищої освіти і реформуванням вищої школи (Концепція європейської освіти, 1988, Декларація про
співробітництво між Чеською та Словацькою Федеративними Республіками,
Республікою Польща та Угорською Республікою у прагненні до європейської
інтеграції, 1991, Лісабонська конвенція про визнання кваліфікацій у вищій
освіті Європейського регіону, 1997, Сорбонська декларація, 1998, Болонська
декларація, 1999, Конвенція вищих навчальних закладів Європи “Формування
Європейського простору вищої освіти” (Саламанка, 2001), Празьке комюніке,
2001; доповіді і рішення Європейської комісії, Ради Європи і Європейського
парламенту – Комюніке Конференції міністрів вищої освіти (Берлін, 2003),
“Загальноєвропейські принципи і підходи до компетентності і кваліфікації
вчителів”, 2004, Декларація прем’єр-міністрів Чехії, Угорської Республіки,
Республіки Польща та Словацької Республіки про співпрацю країн Вишеградської групи після їхнього вступу до Європейського Союзу, 2004, “Рішення
про створення програм дій у галузі навчання протягом життя”, 2006, Комюніке Конференції європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту
(Лувенe-ла-Нев, 2009), Повідомлення Європейської комісії “Європа 2020:
Стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання”, 2010; законодавчі
документи щодо реформування вищої освіти у країнах В 4 та України; стратегічні плани розвитку університетів країн Вишеградської групи та України;
акредитації освітніх програм, матеріали Міжнародного валютного фонду
В 4 (Visegrad Fund); статистичні матеріали, що відображають основні показники мобільності студентів і викладачів Європейського регіону, аналітичні
та статистичні матеріали, підготовлені UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури), матеріали Trends 2015 (Trends 2015: Learning
and Teaching in European Universities), EURYDICE (дослідницька мережа
європейських освітніх систем та європейської освітньої політики Еврідіка).
У роботі використані інтерпретаційні джерела: монографії, дисертаційні
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праці, автореферати дисертацій, збірники наукових праць та окремі праці
українських, російських та зарубіжних учених, у яких відображено професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей в університетах
України, країн Вишеградської групи та інших європейських країн. Значну
роль відіграють документи з сайтів досліджуваних університетів, статті, де
висвітлений сучасний стан професійної підготовки магістрів-філологів, які
є ресурсами мережі Інтернет
Предметом дослідження стали дидактична система професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи. Таким чином, у монографії ми розглянули професійну
підготовку магістрів-філологів спеціальностей як багатофункціональну,
відкриту, самостійну систему, яка має свої функції, мету, зміст, форми, методи, технології, функціонує шляхом реалізації складних організаційних та
змістово-процесуальних зв’язків з урахуванням взаємодії системного та компетентнісного підходів. Окрему увагу приділено порівняльно-педагогічому
аналізу підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської
групи та України, оскільки це сприятиме обґрунтуванню впровадження
прогресивного досвіду вищої школи країн В 4 в Україні.
Монографія складається з передмови, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.
У першому розділі в історичній ретроспективі описано розвиток перших
університетів у країнах Вишеградської групи: Празькому (Карловий університет), Краківському (Яґеллонський університет), Першому Угорському університеті м. Печ, Університеті Сегед (ELTE), Universitas Histropolitano (Universitas
Pasoniensis, Словаччина), Universitas cassovietis (Кошицький університет),
Університеті Я. Коменського (м. Братислава). Проведений ретроспективний
аналіз становлення філологічної освіти у названих, а також Львівському (Казимира ІІ) університетах дав змогу виявити, що перші магістри-філологи
були випускниками цих університетів. Підготовка магістрів-філологів також
згодом відбувалася в Імператорському Харківському, Імператорському Святого Володимира (Київський), Імператорському Новоросійському (Одеський) університетах. Підготовку магістрів-філологів досліджено у контексті
компетентнісного підходу, впровадження філософії людиноцентризму як
стратегії національної освіти, а також системного підходу як методу пізнання, що сприяє виявленню, вивченню та узагальненню позитивного досвіду
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи. Проаналізовано та конкретизовано етапи
впровадження компетентнісного підходу у процес підготовки магістрів,
окреслено різні підходи до визначення терміна “професійна підготовка”
магістра-філолога. Виявили, які посади мають змогу обирати випускники
філологічної галузі згідно з Європейською класифікацією навичок, компе-
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тенцій, кваліфікацій і професій у країнах В 4. З’ясували, що процес професійної
підготовки магістрів пов’язаний з формуванням окрім професійних компетентностей, також компетентності дослідника, розвиненої культуротворчої
компетентності з високим ступенем креативності.
У другому розділі проаналізовані стратегічні плани розвитку університетів країн В 4 та визначені головні завдання підготовки магістів-філологів
на 2015–2020 рр. Реформування вищої освіти в країнах В 4 сприяло впровадженню нових стандартів підготовки магістрів-філологів в університетах;
введення ECTS – системи кредитів в університети В 4. Велику увагу приділено аналізу та порівнянню освітніх програм підготовки магістрів-філологів
в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини, що надало змогу
виокремити спільні та відмінні складові у програмах підготовки магістрів,
елементи структури професійної підготовки магістрів-філологів: мовознавчий, літературознавчий, культурологічний, перекладознавчий цикли
дисциплін, практики за спеціалізацією.
У третьому розділі проаналізували принципи системного підходу у професійній підготовці магістрів філологічних спеціальностей та визначили,
що у процесі підготовки магістрів-філологів важливим є також принцип
дидактичної підготовки. Проаналізовано особливості дидактичної підготовки магістра-філолога в університетах В 4 та визначено у її структурі теоретичну, практичну та дослідницьку діяльності з їх компонентами: цільовим,
змістовим, операційним, інтегративним, концептуальним. Вивчення та
порівняльний аналіз великого обсягу акредитованих освітніх програм університетів країн В 4 дали можливість виділили та охарактеризували п’ять
моделей змісту підготовки магістрів: підготовка філолога з мови/літератури;
підготовка за подвійною спеціальністю – перекладача або культуролога; підготовка філолога-дослідника; підготовка вчителя рідної/іноземної мови для
початкових, середніх, спеціалізованих шкіл, всіх загальноосвітніх закладів;
підготовка вчителя мови і культури, мови та культури національних меншин. Вивчений й охарактиризований досвід підготовки вчителя початкової/
середньої школи в Угорщині. Аналіз, змісту підготовки, освітніх програм
свідчить, що навчання магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи відбувається згідно спільної мети – підготовки вчителя/викладача мови/літератури/культури; в університетах країн Вишеградської групи
активно впроваджують інноваційні методи, засоби, форми міжособистісної
взаємодії магістрів, а також розроблено критерії оцінювання знань студентів
з кожного навчального курсу. Визначили, що у професійній підготовці магістрів-філологів в університетах країн В 4 впроваджений системний підхід.
Мета визначає результат, у всіх модулях підготовки чітко простежуються
цикли навчальних дисциплін, визначено дидактичну систему, яка включає
цілі, зміст, форми, методи, засоби навчання, а також зв’язки між ними, вимоги до оцінювання результатів.
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У четвертому розділі на історичному підґрунті розглянули підготовку магістрів-філологів в університетах України у контексті реформи вищої школи.
Визначено структуру, проведено порівняльний аналіз програм підготовки
магістрів філологічних факультетів, факультетів іноземних мов, Вінницького, Кам’янець-Подільського, Київського національного імені Т. Шевченка,
Київського імені Б. Грінченка, Києво-Могилянської академії, Львівського
імені Івана Франка, Маріупільського, Миколаївського, Східноєвропейського,
Тернопільського, Харківського, Черноморського університетів за 2015/16,
2017/18, 2018/19 навчальні роки. Особливості змісту навчання магістрів філологічних спеціальностей розглянуті у контексті формування загальних
компетентностей, описаний взаємозв’язок професійних компетентностей/
компетенцій філолога, підвалиною яких є дидактична, науково-дослідна,
креативна, толерантна компетентності. Увагу приділено використанню
досвіду К. Ушинського, Г. Ващенка, С. Русової для формування у магістрівфілологів разом з мовно-комунікативною і літературної компетентності.
Виділено типи КТП (колективного портрета письменника), які важливо
впроваджувати на заняттях з викладом біографії письменника задля формування літературознавчих компетентностей майбутнього викладача. Охарактеризовано методи, засоби, організаційні форми навчання магістрів на філологічних, гуманітарних, педагогічних факультетах та факультетах іноземних
мов в університетах України та впровадження інтерактивної технології, що
має свої методи, засоби та форми міжособистісної взаємодії. Розроблена й
охарактеризована логічна схема підготовки магістрів-філологів.
У п’ятому розділі визначено поняття “тенденція”, “тенденція в освіті”,
тенденція у контексті компаративістики. Розглядаємо тенденцію як напрям розвитку вищої освіти країн Вишеградської групи, що ототожнюється із лінією руху, спрямованою на еволюцію, та розподіляємо освітні тенденції залежно від терміну їхньої дії на короткострокові та довгострокові,
загальні та провідні. Охарактеризовано загальні тенденції, які притаманні
країнам Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку вищої освіти;
провідні тенденції професійної підготовки магістрів-філологів, які є визначальними на певному етапі розвитку вищої освіти країн В 4; тенденції,
що виникли у процесі формування Вишеградської групи в освіті Польщі,
Угорщини, Чехії та Словаччини; концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які враховує кожна країна В 4 для збереження своєї національної освіти. Проаналізовано етапи
становлення взаємозв’язків України з країнами-членами Вишеградської
групи, особливості цієї співпраці у соціально культурній сфері, а також
внесок Міжнародного Вишеградського фонду в освітні програми України.
Виділені головні напрями розвитку освітніх тенденцій країн Вишеградської групи та України.
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Розділ 1

Досліджуємо та аналізуємо проблеми професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, описані у сучасних наукових джерелах;
визначаємо історичні аспекти підготовки магістрів у перших університетах, сучасні методологічні концепції та психолого-педагогічні особливості
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.

1.1. Історичні аспекти професійної
підготовки магістрів-філологів
у вищих навчальних закладах
Сьогодні ми визначаємо термін “магістр” як “освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої
освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем
вищої освіти відповідної освітньої програми” [411]. Програма підготовки
магістрів філологічних спеціальностей у класичних університетах України
складається з чотирирічної програми підготовки бакалавра відповідно до
напрямку та спеціалізованої однорічної або дворічної програми магістра.
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Термін “магістр” як рівень освіти, певний науковий ступінь, випускник університету, історично пов’язаний з появою перших університетів. У
Празькому університеті, який виник у 1348 році у Чехії, в університетах, які
тоді належали Польщі: Краківському університеті (пізніше Яґеллонський
університет, 1364 р.), Університет м. Вільно (1578 р.), Львівському (1661 р.),
студенти мали змогу отримати ступінь магістра.
У 1348 р. 7 квітня у Празі (Чехія) імператор і чеський король Карл IV заснував Карловий університет (Празький університет). Король був колишнім
випускником Паризького університету, тому на його думку, “Прага мусила
стати для Східної Європи тим, чим був Париж для Західної”. Видана ним
установча грамота відповідала зразку хартії Фрідріха II для Неаполя та Конрада IV для Салерно. Докторам були даровані привілеї Парижа і Болоньї й
наказано організувати університет “за зразком і звичаями Studii Parisiensis”.
Протягом століть у ньому викладали та навчалися не лише піддані Чеського
королівства, а й жителі інших земель Центральної Європи, в т. ч. й русиниукраїнці. На той час це був єдиний університет у слов’янській країні”[40,
c.113]. Це був найстаріший університет у Чехії, перший університет у Священній Римській імперії, на слов’янських землях і Центральній Європі загалом. Є докази, що “уже наприкінці XIV ст. у списках студентів Карлового
університету є записи про вихідців з українських земель, зокрема з Волині
та Галичини” [40, c.113].
Карловий університет упродовж своєї історії був вірним ідеям засновників – служити чеській нації та прогресу. “На поч. XV ст., коли ректором
університету був Ян Гус, заклад приєднався до гуситського реформаторського руху; на поч. XVII ст. та під час Тридцятилітньої війни 1618–1648 – до
протигабсбурзької опозиції. А вже 1654 за наказом імператора Фердинанда
III Габсбурга, університет було об’єднано з єзуїтським університетом Клементинума. Новий заклад назвали Карлово-Фердинандовий університет, і
ця назва проіснувала до 1918” [40, c.113].
Карловий університет відомий науковцями, які працювали у його стінах.
Від 1883 року на медичному факультеті Карлового університету викладав
всесвітньо відомий український біохімік, гігієніст і епідеміолог професор
І. Я. Горбачевський, який 1902–1903 року був обраний ректором. Водночас чимало професорів Українського вільного університету (УВУ), зокрема
С. Дністрянський, Д. Дорошенко, О. Колесса, І. Панькевич, О. Бурггардт,
Я. Рудницький, викладали в Карловому університеті у міжвоєнні роки.
Можна виділити декілька етапів реформування діяльності Карлового
університету:
– 1848–49 рр. – створення модерної вищої школи і державної установи,
яка готувала професійні кадри інтелектуалів;
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–
–

1882 р – розподіл на Німецький університет і Карловий університет;
1921 р. – початок занять у приміщеннях Карлового університету – Каролінумі, Клементінумі та природописному інституті – для слухачів
української еміграції міжвоєнного періоду – Українського вільного
університету (до переведення до Відня у 1945 р.);
– 1939 – після окупації Чехословаччини гітлерівськими військами,
зупинено діяльність Карлового університету;
– 1945р. – відновлення діяльності Карлового університету, закриття
Німецького університету;
– 1990 р. – прийняття закону про вищі навчальні заклади, що сприяло
відновленню університетської автономії Карлового університету і
свободи навчання й наукових досліджень.
Сучасний Карловий університет складається з 17 факультетів, з яких три
діють за межами Праги. В університеті навчається понад 42 тис. студентів
з різних країн світу.
Другим навчальним закладом на теренах слов’янських земель став Краківський університет. “У 1364 році 12.05 постановили, щоби у Кракові, видатному місті у королівстві заложили університет з відділами канонічного
та цивільного права, який би мав привілеї інших вищих школ” [342, s. 185].
В університеті на відділеннях теології, права, природничому, вільних мистецтв наука мала процвітати, для студентів привілеї були визначені, обрані
та установлені на ввесь час [342, s. 191–192].
У цьому важливому для Краківського університету документі були вказані основні положення, уподібнені до акту фундації Празького університету
від 1348 року. Акт фундації мав дати змогу зберегти права і привілеї, які
належали студентам середньовічних університетів. У дванадцяти розділах документа перераховані привілеї студентів: господарські привілеї (І);
охорона майна студентів під час подорожі на навчання (ІІ); поселення студентів (III); обов’язки ректора – начальника студентів (ІV); імунітет судовий
(V); привілеї професора права (VI); привілеї ректора (VII); оплата податків
(VIII); забезпечення кредитів для студентів (IX); структура університету (X);
затвердження іспитів (XI); зв’язок науки і практики (XII) [369, s. 128–145].
“Ректору університету, докторам, професорам, студентам, писарям,
продавцям книжок, їхнім рідним, які приїхали до міста, для всіх гарантуються особові права, привілеї, свободи, закони та інші звичаї, які є у вищих
школах Болоньї та Падуї”, “… охороняти, захищати та ними опікуватися
прагнемо” [369, s. 128–129]. Цікавим в акті фундації є і запрошення до навчання всіх, хто хотів навчатися, не мало значення, де проживав цей студент,
привілеї стосувалися всіх, незважаючи на їхню національність та приналежність до іншої країни. “До того міста Кракова нехай приїжджають вільні і
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безпечні різні мешканці не тільки королівства нашого і країв прилеглих, але
й з різних частин світу, які прагнуть здобути перла знань” [369, s. 128–129.]
Студента сьогодні ми визначаємо, як того, хто навчається у вищих закладах освіти. В перекладі “студент” (з лат. мови – studens), той, хто наполегливо
працює, вчиться. Середньовічним студентом міг бути будь-хто чоловічої
статі, незалежно від віку, національності, цивільного стану. Студентом чоловік вважався після того, як його записали до метрики (immatrykulacii)
університету. Сам ректор проводив бесіду зі студентами, брав внесок за навчання, вимагав від майбутнього студента виконувати студентські обов’язки
у навчальному закладі, місці проживання і місті взагалі. Під час запису
від студентів ніхто не вимагав свідоцтва про народження, не було жодних
вступних випробувань. Студенти часто не вміли ні писати, ні читати, хоча
були вже у зрілому віці. Відомий досвід Паризького університету, коли
таких 18–20-річних неуків скеровували на відділ вільних мистецтв, де їх
вчили писати та читати. Більш освічених студентів скеровували на середній
рівень відділу вільних мистецтв, який потім став філософським факультетом; опісля закінчення навчання вони складали іспит (матуру). Це давало їм
змогу в подальшому отримати ступінь бакалавра, магістра. Такий досвід у
1400 році було перенесено і у Краківський університет [334, s. 73].
Cеред студентства було багато міщан. Наприклад, на факультеті мистецтв Празького університету (1399–1408 рр.) навчалося лише 12,5% жителів Праги, жителів королівських міст Чехії – 26%, міщан з місць, які були
підвладні чеським містам, – 28,57%. У всіх університетах було багато малозабезпечених студентів (pauperes), які згідно з “привелегією бідності”
не платили вступних та інших грошових внесків. Від кінця XVI і початку
XV ст. дійшли відомості про кількісний склад університетів Центральної
Європи. Так з 1399 по 1408 рік у Празькому університеті навчалося понад
4 000 студентів, серед яких бакалаврів було 852, а магістрів – 82. Якщо порівняти з Краківським університетом, то там навчалося у цей час лише 20 магістрів та 95 бакалаврів [135]. Більшість студентів, які навчалися в університетах
у добу середньовіччя, не отримували жодного ступеня. Навіть у Кракові у
ХV ст. без ступеня бакалавра закінчувала університет чверть студентів, а
лише п’ята частина отримувала ступінь magistra atrium. Частина студентів зі ступенем бакалавра залишалася у відділі вільних мистецтв (atrium),
займалася дидактикою, відвідувала лекції та практичні заняття (exercitio,
reasumptio), брала активну участь у дискусіях. Таким чином студенти могли
“підняти” свій рівень бакалавра, навчаючись на різних відділах магістратури, відвідуючи різні курси на факультетах права, медицини чи теології для
отримання в подальшому ступеня доктора [334, s. 53]. Ті зі студентів, які залишили університет без ступеня бакалавра, а також зі ступенем бакалавра
чи магістра (magistra atrium) мали змогу працювати на адміністративних
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посадах у костьолах та місті, працювали писарями у міських відділах, вчителями у кафедральних, парафіяльних школах та колегіумах. Титул професора міг отримати докторант. В історії відомо, що в ХІ ст. посада доктора була
виборною. У ХІІ ст. титул доктора означав “помічник вченого”, професор. З
часом у ХІІІ–ХІV ст. цей титул могли отримати після закінчення правничого
відділу, володіючи канонічним та римським правом; називали їх докторами
права. Отже, титул доктора був пов’язаний з навчанням у відділі права, але
попередньо потрібно було закінчити відділ вільних мистецтв, медицини,
отримати ступінь бакалавра чи магістра [334,s. 55].
Припускаємо , що у середньовічних університетах не було різниці між
ступенями бакалавра і магістра. У ХІІІ та пізніше у ХІV ст. для отримання
титулу доктора потрібно було закінчити відділ права, титул доктора визнавали також у медицині та теології. Тільки професори, які викладали
на факультеті вільних мистецтв (atrium) залишалися при титулі магістра
(magistra atrium) [334, s. 53]. Отже, для того, щоб присвоювати ступінь доктора, потрібно було організовувати при університетах правничі, медичні
та теологічні факультети (відділи, студії). Для цього потрібно було скласти
екзамен. До екзамену допускали лише тих, хто прослухав курс і відвідував
всі заняття. “Бо екзамен був достатньо складним і достатньо дорогим” [313,
s. 186].
Інформація про оплату іспиту невідома, проте є дані, що за навчання
на різних факультетах, кафедрах за різні курси платили не однаково. Відомо, що на кафедрі декретів (правничий відділ) платили 40 грн. сріблом, на
кафедрах Св. кн. Климента – 20 грн., за вивчення кодексу права – 40 грн, за
читання книг Infortiarum – 40 грн. За навчання у школі права з читанням
Digestum Vetus і Novum кожен викладач отримував 40 грн. Викладачі фізики
та вільних наук отримували в середньому 20–10 грн. За працю ректору було
призначено нагороду у 10 грн. Усе це становило лише відсоток від оплати
за навчання. За рік оплата на різних факультетах коливалася від 280 до
340 грн сріблом [342, s. 188]. Час тривалості навчання був різним на різних
факультетах і відділах. Загалом навчання на факультеті вільних мистецтв
не було більше ніж чотири роки. На правничому та медичному факультетах навчали не менше п’яти–шести років, на теологічному ще довше [313,
s. 186]. Після закінчення кожного року навчання іспитів не було. Контроль
за працею студентів полягав у перевірці їхньої присутності та активності на
диспутах та у дискусіях, які відбувалися на всіх факультетах. Без відвідування
занять не можна було залишатися бакалавром, залишатися kursorem, таким,
якого б допустили до кінцевого екзамену. Проте відомі факти, що студента
могли допустити до кінцевого іспиту, якщо він оплатив кандидатові, зробив
внесок промотеру. Зафіксовано, що пізніше такі внески-оплати робили
часто [313, s. 186].
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Екзамен на доктора був поділений на дві категорії: екзамен приватний,
науковий, достатньо складний, і екзамен публічний, який був більше формальним, проте урочистим.
Бакалавр після іспиту мав довести свою здатність до дидактичної праці,
повинен був відбути т. зв. determinatio. Після закінчення курсу потрібно
було скласти, як би ми сьогодні назвали, “дипломний екзамен”. Екзамени
на різних відділах мали свої особливості. Проте важливим всюди був приватний іспит. Студент мав представити свідків, які могли б підтвердити час
його навчання, свого наукового керівника, який запевнив б, що кандидат
готовий до іспиту. Екзамен відбувався в невеликому закритому приміщенні
або у захристії костьолу. Екзаменувала його колегія з чотирьох докторів
даного відділу. Промотер (doctor praesentans), без нього ця церемонія не
відбувалася, представляв кандидата. Студент мав право складати іспит на
іншому факультеті, ніж він навчався, але під керівництвом професора, який
погодився виступити у ролі промотера [313, s. 187].
Для письмового іспиту готували текст, який коментував та обґрунтовував кандидат. Зазвичай, це були тексти давніх документів з юриспруденції,
кодекси, декрети тощо [369, s. 145]. На екзамені кандидатові потрібно було
засвідчити знання з усього курсу обраної дисципліни, впродовж одного
дня студент таким чином звітував про справу багаторічної нелегкої праці,
рефлексій, мислення, наукових роздумів тощо. Прочитавши текст, кожен з
присутніх докторів міг задати не більше трьох питань. Голосували за кандидата анонімно, кидали до урни чорну або білу квасолину, згодом аркуші, де
було написано “так”, або “ні”. Канцлер повинен був повідомити результат
іспиту, і в разі позитивного результату допускав кандидата до іспиту публічного [369, s. 145].
Після того, як студент проходив успішно всі труднощі іспиту, його називали ліценціатом. Приватний екзамен в різних університетах мав різне
значення. В Паризькому університеті ліценціат мав змогу викладати, приватний іспит тут називали “канцлерським” або “іспитом Св. Дженовефа”.
Отже, після його складання ліценціат становився повноправним викладачем [313, s. 190]. У Болонії виконувати роль викладача можна було лише
після складання другого іспиту. В кожному випадку приватний екзамен був
лише вступом до кінцевого іспиту дипломного. Становище ліценціата не
могло тривати довго, це була лише тимчасова посада. Безпосередньо після
складання іспиту приватного через шість місяців ліценціат міг розпочати
складання екзамену урочистого, публічного, який увінчувався дипломом
доктора. Інколи час між двома іспитами був довший, ніж шість місяців, і
ліценціат не складав публічний іспит взагалі. Це було пов’язано з тим, що
іспит публічний був не стільки складним, як дорогим [313, s. 190].
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На іспит публічний були допущені студенти, колеги кандидата. Кандидат повинен був прочитати лекцію, пов’язану з проблемою дослідження, в
межах дисциплін, які викладали на факультеті. Лекція завершувалася дискусією, участь у якій брали тільки студенти. Після завершення дискусії, апробації іспиту, відбувалося складання присяги кандидатом про зобов’язання
виконувати статут університету, і канцлер урочисто оголошував надання
ліценціатові ступеня доктора з правом виконання всіх обов’язків професора
як у межах своєї дисципліни, так і за studium generale, відповідно посади
доктора, або як у світі licentiam ubique docendi [369, s. 145].
Перший Угорський університет був заснован у місті Печ 1367 року королем Людвигом Великим (Угорським). Підтвердженням є патент, виданий
папою Римським УрбаномV, що повністю збігається з патентом Віденського
університету. Як єдиний освітній центр університет проіснував декілька десятиліть, а у середині ХV ст. був розділений на дві вищі школи: юриспруденції і теології. Університет був закритий під час турецького володарювання.
Лише у 1785 р., коли імператор Йосиф перемістив Королівську Академію
із м. Дьор у м. Печ, університет відкрив свої двері для студентів. У 1802 р.
за наказом Франца ІІ Королівська Академія знову повертається у м. Дьор.
Навчального закладу у м. Печ не було аж до у 1833 р., коли епископ Ігнац
Шепессі під егідою міського сенату засновує Академію Печ для закону і
гуманітарних наук з метою продовження традицій середньовічних університетів. В Академії працювало два факультети: правознавства і філософії.
Сучасний університет у м. Печ був створений у 1912 р., спочатку він
знаходився у м. Пожонь (м. Братислава), а після Першої світової війни у
1921 р. переїжджає на постійне місце у м. Печ. Реформування у структурі
університету відбулося у 1951 р. з відділенням від нього у самостійний заклад
медичного факультету. Після об’єднання університету Януса Панноніуса,
Медичного університету та педагогічного коледжу 1 січня 2000 р. почав
функціонувати Університет м. Печ (Universite of Pécs). Сьогодні 10 факультетів університету пропонують випускникам для навчання широкий спектр
бакалаврських та магістерських програм [522].
Серед найстаріших європейських університетів почесне місце займає і
Університет Сегед (Szegedi Tudományegyetem, Угорщина). Його історія починається з 1581 р. із заснуванням Стефаном Баториним – королем Польщі –
Католицького університету. Як католицький навчальний заклад, почав діяльність у 1635 р. і Будапештський університет. Сьогодні ELTE є центром
сучасної освіти, де викладають природознавчі та гуманітарні науки. Найголовніші напрямки ЗВО – математика і фізика. На початку ХVІІ ст. був заснований один з перших технічних закладів Європи Будапештський університет технічних та економичних наук (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
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Egyetem). Сьгодні у студенів ELTE користуються популярністю освітні програми з математики і технологій [468].
Першим закладом вищої освіти на землях сучасної Словаччини був
Universitas Histropolitano, або Universitas Pasoniensis, який був відкритий
у Братиславі на запит Короля Матея Корвіна папі Павлу ІІ у 1467 р. та під
опікою Папи. З XVI ст. заклад перейменовано в Academia Istropolitana.
Академія проіснувала до 1488/1492 рр., за часи правління Михаїла Цезаря
переживала складні часи та зникла [374, s. 260].
Нова Академія відкрилася у 1635 р. у м. Трнава за ініціативою кардинала
П. Пазнані та була офіційно підтверджена цезарем Фердинандом ІІІ. У ті
часи метою навчальних закладів було поширення католицизму в Угорщині.
Трнавський університет мав усі права та привілеї університетів європейських. Політичні процеси зумовили зміни в освіті: зникали одні заклади
та виникали інші. У 1657–1777 рр. діяв Кошицький університет (Universitas
cassovietis), який транcформувавсяу 1777 р. в Кошицьку академію (Academia
Regia). Визначною подією було започаткування у 1763 р. Банської академії у
м. Банська Ставніца – першої технічної вищої школи у Європі. [374, s.260].
Затримання розвитку вищої школи відбулося з 1867 р., за часи АвстроУгорщини, коли розпочалася запрограмована мадяризація населення інших
народів і народів, які проживали на території Угорщини. Цей процес було
законодавчо посилено у 1907 р., законом підтверджувалося обов’язкове викладання у школах всіх предметів мадярською мовою, крім Закону Божого
у церковних школах. Зміни почалися з розпадом Австро-Угорської імперії у
1918 році та виникненням Чехословацької Республіки. У 1919 р. у м. Братислава відкрився Чехословацький університет. У законі за номером 375/1919
від 27 червня 1919 р. у §1 зазначено: “У Братиславі на місці колишнього
мадярського університету створено Чехословацький університет з чотирма
факультетами: правничим, лікарським, природознавчим і філософським.
Навчання відбуватиметься чеською або слов’янською мовами”. У листопаді 1919 р. Чехословацький університет було перейменовано в Університет
Коменського, завданням і метою якого за допомогою культурних цінностей
сформувати з молоді інтелігенцію, тобто допомогти особистості досягти
найвищого ступеня гідності, діяти за законом [374, s. 261].
У 1661 році за наказом Яна Казимира ІІ створений Львівський університет. Зміст університетської освіти, його структура, форми, методи і засоби
навчання студентів збігалися з такими ж у європейських університетах. Так
само, як і в університетах Європи, у Львівському університеті випускники
мали змогу отримати статус магістра. Студентам та професорам надавали
такі самі привілеї, які мав Яґеллонський університет у Кракові. З часу заснування і до 1773 року Львівський університет був у повному підпорядкуванні
єзуїтського ордену. Склад студентів поповнювався за рахунок випускників
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єзуїтської школи-колегії, яка функціонувала як середня школа і входила в
структуру університету [81, с. 27–28]. У Львівському університеті діяли два
відділи: філософський і теологічний. Навчання проводилося за програмами єзуїтських шкіл: програми були розроблені наприкінці XIV століття.
Відповідно до програм, відділ філософії вважали підготовчим, що нагадувало діяльність відділів вільних мистецтв у середньовічних університетах.
Студенти цього відділу впродовж двох–трьох років повинні були засвоїти
головно філософську систему Аристотеля в її середньовічній інтерпретації. У невеликому обсязі вивчали також історію, географію, грецьку мову.
Після цього четвертого року навчання студенти проходили богословську
підготовку. Навчання на обох відділах здійснювалося латинською мовою,
воно характеризувалося схоластичними та догматичними підходами у викладанні. Навчання в університеті завершувалося одержанням наукового
ступеня – бакалавра, магістра, ліценціата, доктора наук [81, с. 28].
Першими філологами були випускники відділу вільних мистецтв, саме
вони отримували ступінь magistra atrium і мали змогу навчати писати та читати студентів університету, тобто виконувати обов’язки викладача відділу.
Пізніше цей відділ реформували у філософський факультет, на якому виникли перші кафедри з вивчення філологічних наук. Так, відомо, що кафедра
класичної філології у Львівському університеті почала працювати з 1784 р.
Професор Віктор Вацлав Ган (1763–1816), який очолював кафедру, крім проблем мовознавства, цікавився і проблемами естетики, видав двотомну збірку
власних віршів, написав декілька робіт з історії літератури. Поряд з ним
працювали професори Ігнат Поллак (1785–1825) та проф. Леопольд Умляух
(1757 – дата смерті невідома), а пізніше до 1918 р. працювали видатні вчені
зі світовим ім’ям: Людвік Цвіклінський (1852–1942), Броніслав Кручкевич
(1849–1919) та Станіслав Вітковський (1866–1950). Творча праця цих вчених
зробила Львів визначним видавничим центром у галузі класичної філології.
Лекції з романської філології почали читати з 1918 р. [420].
Початком виникнення української філології в університеті вважають
1848р., коли кафедру “Руської філології” очолив Яків Головацький (1814–
1888), автор праць “Граматика руського языка” та “Народные песни Галицкой и Угорской Руси”. У 1849 р. Я.Головацького було призначено ректором
університету. Продовжили справу Я. Головацького Омелян Огоновський,
найбільшим досягненням якого стала шеститомна “Історія літератури руської”, О. М. Колесса, Кирило Студинський, Іларіон Свєнціцький. Українську
філологію в університеті представляв проф. Я. Янів, класичну філологію –
проф. С. Вітковський та Р. Ганшинець (1888–1958), германістику – З. Черний
[422].
Історія полоністики в університеті пов’язана з іменами професорів Антонія Малецького (1821–1913), Романа Пілята (1846–1906), Вільгельма Брух-
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нальського (1859–1938), Костянтина Войцеховського (1872–1924), Броніслава
Губриновича (1870–1933), Ю. Калленбаха, Ю. Кляйнера, В. Гана та ін. Тут
продовжували працювати Е. Кухарський та К. Колабушевський. Історія
полоністики мовознавчого напрямку у цей період пов’язана з іменами
Каліни, Кринського, Нітша, Улашина, Гартнера та частково Р. Пілята та
В.Брухнальського. До найбільш цінних праць цього періоду можна віднести
книгу Г. Гартнера (1892–1935) “Граматика сучасної польської мови” [423].
У 1925–1935 рр. в університеті функціонували кафедри арабської, староєврейсько-арамейської, турецької, монгольської, індійської, іранської
філології та історії Сходу. Відомими орієнталістами та мовознавцями були
проф. М. Шарр, проф. З. Смогоршевський, проф. В. Котвіч, проф. Г. Блатт,
А.Таваронський та Ю. Курилович.
Історія філологічного факультету розпочалася пізніше. Філософський
факультет був поділений на два відділи: гуманітарних та математичноприродничих наук (1924 р.), а з 1939 року розпочав роботу філологічний
факультет. З часом філологічний факультет став найбільшим в університеті,
він складався початково з восьми відділів: логіки та психології, української,
російської, слов’янської, класичної, німецької, французької та англійської
філології [422; 423].
Російська імперія активно запозичувала досвід європейських університетів, проте, як і система вчених ступенів, так і принципи її функціонування, вимоги до їхнього присудження були іншими. У Росії звання “магістр”
введено наказом Олександра І від 24 січня 1803 року “Про упорядкування
училищ”. За цим наказом магістру відводили проміжне положення між
кандидатом (особа, яка закінчила університет з відзнакою) та доктором.
Магістерський ступінь надавав можливість отримати чин титулярного
радника. Лише п’ять університетів в Росії мали право надавати вчені ступені: Московський, Дерптський, Казанський, Харківський та Віленський.
Структура російських університетів розподілялася також на 4 відділення,
тільки філософський факультет мав чотири класи: філософських та математичних наук; природознавчих наук; філолого-історичний та технологоекономічний класи. Університет на кажному відділенні присуджував два
університетські “достоїнства”: докторське і магістерське. Статутом Імператорського Дерптського університету було затверджено, що ступінь доктора
можуть отримати лише ті, хто має ступінь магістра. Було також визначено,
що ступінь магістра може отримати лише той, хто пройшов суворе випробування у відділенні, а також після публічного захисту дисертації під
керівництвом пpoмотора. Докторський ступінь присуджували після нового
випробування у відділенні, а також читання впродовж трьох днів публічних лекцій про предмет, призначений йому комісією, і захисту дисертації.
“Положенням про надання вчених ступеней” (1819) було визначено науки,
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за якими їх могли присвоювати, та визначено єдиний для всіх російських
університетів порядок їхнього отримання [303, с. 79–85].
Кандидат, який мав бажання отримати ступінь магістра, повинен був
мати повну уяву про систему науки загалом, її склад, структуру на такому
рівні, щоб міг послуговуватися її знаннями і використовувати на практиці.
Розроблені правила для отримання ступеня магістра. Декан факультету
допускав до іспиту лише тоді, коли було подано прохання з атестатами
ступеня студента та кандидата. На зборах ради факультету відбувалося спочатку словесне випробування, на якому декан і члени факультету задавали
невизначену кількість питань за своїм бажанням. Для письмового іспиту
претендент на ступінь магістра вибирав у присутностi всіх учасників зборів
два з багатьох питань, які стосувалися науки, іспит з якої проводили. Кандидат відповідав на ці питання письмово під наглядом призначеного члена
факультету. За умови задовільного закінчення іспиту факультет призначав
написати дисертацію латинською, російською або тою мовою, на якій відбувалося навчання. Дисертацію захищали після схвалення на факультеті.
Того, хто здобув ступінь магістра, називали магістром того класу наук, з
яких складав іспит [303, с. 88–93].
Наприклад, для отримання ступеня магістра філології потрібно було
складати іспит з природничої історії, особливо для етико-філологічного
відділення, з історії, давньої класичної словесності (грецької або римської
за вибором), східної словесності (тієї східної мови, яку вивчає магістрант);
словесності однієї з сучасних високорозвинених мов; російської словесності.
За цим “Положенням” студент, кандидат, магістр і доктор, які навчались
у російських університетах, звільнялися від іспиту для отримання чину колезького асесора, статського радника (від 1809 р.). Студент перебував у 14,
кандидат у 12, магістр у 9, доктор у 8 класі за порядком державної служби і
мали всі привілеї та права відповідно до вченого ступеня. З розвитком вищої
освіти в Росії правила отримання наукових ступенів уточнювали, змінювали,
проте вони не ставали простішими для тих, хто їх намагався здобути.
Імператорський Харківський університет було засновано 17 листопада
1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна, а урочисто відкрито 29 січня (17) 1805 року. Після Львівського – це найстаріший
університет України. “На думку істориків, ідея відкриття університету в
Харкові тісно пов’язана із діяльністю В. Н. Каразіна в спеціальному комітеті,
створеному для вивчення проекту статуту Московського університету та
Академії наук: до основних аргументів діяч відносив потребу розробити
новий, кращий університетський статут, відмінний від західних зразків.
Проект В.Н.Каразіна надавав університету суто громадський характер та мав
функціонувати на гроші, пожертвувані дворянством, без залучення грошей
державної скарбниці. Саме грошова пожертва дворянства стала головним
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мотивом відкриття Харківського університету [434]. За статутом університету
було створено чотири відділення (факультети): словесних наук, лікарськомедичних наук, фізико-математичних наук, моральних і політичних наук,
а також 25 кафедр [6, с. 358]. Важливу роль в його історії відіграв статут
імператорських університетів Російської імперії від 1804 р. Саме він “надавав Харківському університету таку широку автономію, яку не надав ні
один з наступних статутів (1835, 1863, 1884 рр); він був сповнений довіри до
університету, в його основу було покладено колегіальність” [4, с. 13]. Відповідно до статуту визначена мета університету: “Університет – вищий вчений
стан для викладання наук заснований. У ньому готується юнацтво до вступу у різні звання державної служби”. Таким чином науково-викладацькій
діяльності була відведена практична мета та значне місце: статут визнавав
“важливою гідністю утворення в університеті наукових товариств, видрук
їхніх праць, і на поширення у суспільстві виділяв значні суми; професори
повинні були поповнювати свої курси дослідженнями, які зробили вчені з
інших країн Європи; щомісячно повинні були призначатися засідання Ради,
на яких професори і почесні члени під головуванням ректора повинні були
розглядати нові відкриття, досліди, спостереження й дослідження, які були
ними зроблені. Рада щорічно визначала теми грошовими винагородами
для заохочення до досліджень. Також іноземні член-кореспонденти отримували винагороду за свою працю” [4, с. 13]. Для забезпечення університету
викладачами за статутом надавали вказівку Раді кожні 2 роки обирати серед
своїх магістрів дві особи для навчання протягом двох років за кордоном
[4, с. 13]. Цей статут вважали результатом просвітницьких, ліберальних і
гуманних начал, якими були пройняті кращі діячі західноєвропейської
спільноти та університетів. Статут також спонукав до суспільної діяльності
всі живі сили професорської корпорації, а також дав змогу створити добру
університетську традицію під впливом іноземних професорів, запрошених
з-за кордону. Цей виклик іноземців був необхідним, особливо на перших початках – Росія часто мусіла звертатися до джерела знань – Західної Європи
[4, с.16].
У XIX – початку XX ст. Харківський університет мав чотири факультети:
фізико-математичний, історико-філологічний, медичний і юридичний. У
1932–1933 рр. до складу семи факультетів знову відкритого університету належав і літературно-лінгвістичний. З 1960 р. до університету був приєднаний
Харківський педагогічний інститут з відділенням іноземних мов, що сприяло відкриттю факультету іноземних мов. На 1970 р. в університеті вже
функціонувало вісім факультетів, серед них філологічний факультет та факультет іноземних мов. Сучасний університет складається з 20 факультетів,
філологічний факультет відносять до найстаріших факультетів. У 1999 р.
університету було присвоєно ім’я його засновника В. Н. Каразіна [434].
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У 1833 р. заснований Імператорський університет Святого Володимира. Це був другий вищий навчальний заклад на території підросійської
України після Харківського імператорського університету. 28 серпня
1834 року Київський університет прийняв перших 62 студенти. Початково
діяв лише один філософський факультет. На філософському факультеті
було два відділення: історико-філологічне та фізико-математичне. Юридичний факультет відкрився у1835 р., а медичний – 1841 р. [100, с. 260].
Науковці зазначають, що діяльність Київського імператорського
університету св. Володимира за період 1838–1841 рр. “лише частково зумовлювалась дією положень Загального Статуту російських імператорських
університетів 1835 р. Про це свідчить факт внесення Радою установи змін до
окремих положень Загального Статуту” [298, c.10]. Безсумнівним позитивом
у діяльності вищого закладу освіти можна вважати появу Педагогічного, Медичного, Юридичного інститутів Київського імператорського університету
св. Володимира, заснування спеціальних наукових товариств, проходження практики казеннокоштними студентами, читання публічних лекцій з
технічних наук [298, c. 10].
У 1842–1863 рр. у навчально-виховний процес університету було запроваджено педагогічні дисципліни, отримання педагогікою статусу
самостійного курсу шляхом відокремлення її від філософії, заснування
кафедри педагогіки, поділено філософський факультет на два окремі:
історико-філологічний і фізико-математичний факультети [298, c.11].
“Університетський статут 1842 р. відображав подальше вдосконалення
діяльності вищого закладу освіти з поступовим розширенням змістового
компонента навчально-виховного процесу. Період освітніх реформ початку
60-х рр. ХІХ століття позначений серією законодавчих норм, спрямованих на завершення структурних процесів у Київському імператорському
університеті св. Володимира, відкриття нових кафедр, запровадження нових
навчальних курсів тощо” [298, c. 16].
Статут імператорських університетів Російської імперії 1863 р. вважали
ліберальним, багато його норм були суперечливі та засновані на компромісах, що ускладнювало практичне застосування самого статуту, який перестав
задовільняти умовам розвитку університетської освіти. Так, суттєве підвищення ролі давніх мов у класичних гімназіях потребувало від історико-філологічних факультетів університетів підготовки великої кількості вчителів
класичних мов з високим рівнем знань [118].
На історико-філологічному факультеті кінця 70-х – початку 80-х років
ХІХ ст. два роки навчання були спільними, а перед третім курсом студентів
розподіляли між трьома відділеннями: класичним, історичним і слов’яноросійським. Предмети були двох категорій: основні та допоміжні. Впродовж
спільних перших чотирьох семестрів викладали: всесвітню історію (загаль-
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ний курс всіх періодів), грецьку, латинську мови, коментування античних
авторів та ін. загальнообов’язкові дисципліни. На третьому та четвертому
курсах студенти класичного відділення вивчали історію, філософію та історію мистецтва лише античної доби; студенти історичного слухали окремі
розділи цих предметів (окрім історії) доби середньовіччя та нового часу.
Також класичне відділення мало акцент на грецьку й латинську словесність:
студенти-класики коментували авторів, вивчали старожитності, історію
словесності та літератури. Студенти ж історичного відділення вчили всі
періоди всесвітньої і російської історії, а як допоміжні їм викладали грекоримські старожитності. Детально опанувати грецьку й латину майбутній
історик повинен був за перші два роки в університеті, оскільки стародавні
мови виключили з переліку предметів як історичного, так й слов’яноросійського відділень [118].
Статут Імператорських університетів Російської імперії від 1884 р. завдав
непоправної шкоди історико-філологічній освіті насадженням штучного й
гіпертрофованого класицизму. На факультеті було збільшено години викладання класичної філології, античних старожитностей, історії, літератури,
мистецтва. Це призвело до зменшення студентів, які хотіли б навчатися на
історико-філологічному факультеті, та до загрози ліквідації класичного
відділення через відсутність слухачів. Проте на факультеті було проведено
рекострукцію, створено четверте відділення романо-германської філософії
за проектом професора М. П. Дашкевича, змінено навчальні плани, що
сприяло покращенню якості факультетської освіти загалом [118].
За указом Олександра II 11 липня 1864 р. було відкрито в Одесі
Імператорський Новоросійський університет на базі реформованого
Рішельєвського ліцею. Структурно університет складався з трьох факультетів:
юридичного, історико-філологічного та фізико-математичного [291, с. 548].
Розвиток Імператорського Новоросійського університету (ІНУ) розпочався в умовах надзвичайно сприятливих для розвитку університетської освіти у Російській імперії. Статут імператорських університетів 1863 р. сприяв
глибоким змінам у системі російської вищої освіти [166, c. 57]. Згідно з ним
керівництво університетів імперії перейшло до ради, в яку входили всі професори. “Очолював університетську Раду ректор, якого обирали члени Ради
на 4 роки і затверджував особисто цар. До повноважень Ради входило також
обрання проректора, професорів, викладачів та службовців університету.
Вони затверджувались потім міністерством. Крім того, члени ради обирали
з числа професорів університетський суд, що займався особистими справами, насамперед студентів, і в першу чергу – порушеннями університетської
дисципліни. Рада також вирішувала господарсько-адміністративні справи,
якими в робочому порядку займалося правління університету. Правління
складалося з ректора, проректора і деканів. Проте повноваження і правління,
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і ректора, і ради в плані університетського самоврядування були обмежені”
[166, с. 57]. На чолі факультетів також стояли факультетські ради, на яких
професори з-поміж своїх колег обирали на три роки декана і секретаря
факультету [166, с. 58]. З початку відкриття в ІНУ працювали 22 ординарні
професори, 10 екстраординарних (докторів наук), 10 доцентів та 4 лектори
іноземних мов. За статутом 1863 р. історико-філологічний факультет включав 12 професорів та 7 доцентів, які працювали на одинадцяти кафедрах:
філософія, грецька словесність, римська словесність, порівняльна граматика
індоєвропейських мов, історія руської мови та руської літератури, історія
всесвітньої літератури, слов’янська філологія, всесвітня історія, руська
історія, церковна історія, теорія й історія мистецтв. Викладачів не вистачало,
і через рік лишалися вакантними по п’ять місць на кафедрах факультету [166,
с. 58]. Таку ситуацію можна пояснити загальною обмеженістю у Російській
імперії професорсько-викладацьких кадрів. В ІНУ 20 років без професорів
працювали кафедри історії всесвітньої літератури та міжнародного права, 5–10 років – кафедри порівняльної граматики індоєвропейських мов,
державного права, агрономічної хімії, фізичної географії тощо. Навіть у
1875/76 навчальному році штати були укомплектовані на 66 %, а в 1895/96 –
на 85 % [166, с. 60]. Професорів в університетах не вистачало, хоча статут
1863 року надавав викладачам достатньо високі чини. “Ректор отримував
чин ІV класу (дійсний статський радник), ординарний професор – V класу
(статський радник), екстраординарний професор – VI класу (колезький
радник), доцент – VII класу (надвірний радник)” [166, с. 58]. З самого початку навчально-виховного процесу в ІНУ професори водночас із лекціями
широко застосовувати практичні заняття, які з 1870-х років офіційно були
закріплені міністерством у навчальних планах. На гуманітарних відділеннях
традиційно проводили семінари [166, с. 60].
Статут 1884 р., який поширювався на Московський і Санкт-Петербурзький
університети та провінційні Харківський, Київський університет св. Володимира і Новоросійський, спричинив реконструкцію факультетів. Наприклад, на історико-філологічному факультеті кафедри грецької та римської
словесності об’єднали у кафедру класичної філології, а звільнене місце зайняла кафедра географії [166, с. 61]. Цей документ також негативно вплинув
на розвиток історико-філологічного факультету ІНУ, підірвав престиж як
історико-філологічної освіти загалом, так і класичної філології [166, с. 61].
До іспитів допускали випускників факультетів, які мали свідоцтва про
заліки восьми півріч і бездоганну поведінку. За екзаменування сплачували 20 рублів. За результатами іспитів видавали дипломи І і ІІ ступеня:
перший ступінь – це сучасний кандидат наук, другий – дійсний студент.
Була можливість повторити спробу ще раз наступного року. Випускники з дипломом ІІ ступеня мали право повторно екзаменуватися на ди-
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плом І ступеня. Для викладання в університеті потрібно було мати диплом
І ступеня. Екзаменаційні комісії повинні були керуватись програмами
1888 року – єдиним державним стандартом знань випускників. “Перші роки
роботи випускних комісій засвідчили наявність майже третини студентів,
що не закінчили навчання або не склали іспити. Це стало передумовою
повернення як до старої системи викладання дисциплін, так і до перегляду
вимог до випускників. Із переліку вимог вилучили низку заліків, які студенти складали під час навчання, і залишили головним чином предмети
спеціалізації”[166, c. 64]. В ІНУ була практика залишати кращих випускників
для підготовки до професорського звання. “Щороку рада залишала два–три
студенти – так званих професорських стипендіатів – на два роки, у крайньому випадку для складання магістерських іспитів та підготовки магістерської
дисертації. Але тільки дві третини з них отримували державні стипендії,
розмір яких був незначний, і матеріальна сторона завжди ставала перепоною у просуванні молодих кадрів. Тому розвиток наукової роботи істотно
залежав від ініціативи тієї чи іншої особи”[166, с. 64]. Статут 1884 року певною мірою дав змогу розвинутися інституту “залишених для підготовки до
професорського звання”, що було аналогом сучасної аспірантури [166, с. 62].
На історико-філологічному факультеті були запроваджені нові дисципліни: теорії та історії мистецтв, історії всесвітньої літератури. Поява нових
наукових дисциплін, відокремлення спеціальних розділів засвідчували поступальний розвиток науки загалом [166, с. 63].
В Імператорському Новоросійському університеті навчалися лише
чоловіки. Проте серед вільнослухачів, як і в інших російських університетах,
з самого заснування була незначна кількість жінок – 131. На початок
XX століття ця кількість від 131 збільшилася, – “напевно, за рахунок курсисток Одеських вищих курсів, які до того ж складали іспити при ІНУ, а
отриманий ними диплом прирівнювався до університетського. У 1906/07
навчальному році університет перебував лише на передостанньому (перед
Київським університетом Св. Володимира) місці серед восьми університетів
за кількістю вільнослухачок – 130, тоді як у Харківському університеті на
правах вільного слухання навчалося 450 жінок, у Казанському – 318. Загалом в ІНУ тоді навчалося близько 7 % від загальної кількості вільнослухачок
університетів (1 949 осіб) [283, с. 32].
Можна підсумувати, що підготовка магістрів в Польщі, Чехії, Угорщині
та Росії історично відбувалася в університетах, які одночасно виконували
роль навчальних і наукових центрів. Саме тут присуджували наукові ступені
бакалавра, магістра і доктора. Ці ступені відповідали трьом категоріям посади викладача. Ступінь бакалавра частіше мали репетитори і вчителі нижчих або підготовчих класів університетів, магістра (ліценціата) – викладачі
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університетів, ступінь доктора – професори університету ті, що очолювали
університетські кафедри.
Перші Європейські університети були центрами науки, освіти, державотворення. “Університети були галасливими перехрестками Європи, де
зустрічалися діти різних народів та представники різних поколінь. Їхнім
досягненням став аверроїзм паризьких та італійських вчених, які випередили на століття блискуче передбачення Роджера Бекона, матеріалізм Дунса
Скота, антицерковні вчення Джона Вікліфа та Яна Гуса. Під знаком впливу
ідей цих мислителів розвивалася передова наука та суспільна думка XIIIXVст., яка завоювала своє право на існування у тяжкій і нерівній боротьбі з
офіційною ідеологією” [135].
Отже, магістр як випускник університету, рівень освіти, наукова ступінь
виникли ще у перших університетах Європи, де були розроблені правила
отримання магістерського ступеня. Це на п’ять століть раніше, ніж у Росії.
Перші українські магістри були випускниками Карлового, Яґеллонського,
а пізніше і Львівського університетів, це був перший досвід підготовки магістрів філологічних спеціальностей.
Як бачимо, сучасні університети зберегли найкращі наукові традиції
перших середньовічних університетів. Щоб отримати науковий ступінь магістра сьогодні в університетах Європи, потрібно здобути ступінь бакалавра,
тобто навчатися в університеті три роки. Протягом одного–двох років потрібно написати магістерську роботу, в багатьох країнах Європи її називають
“дисертація”, та захистити її в присутності державної екзаменаційної комісії. В Україні магістерська робота дає змогу довести компетентним суддям,
що магістрант готовий до самостійної дослідницької діяльності і навчання
в подальшому в аспірантурі для написання дисертації на здобуття ступеня
кандидата наук.
В університетах України підготовку магістрів відносимо до розвитку ступеневої освіти. У 1993/94 рр. з дозволу Міністерства освіти і науки України у
Державному університеті “Львівська політехнікa” було відкрито підготовку
магістрів з однорічним терміном навчання як експеримент після отримання диплома спеціаліста за послідовною схемою. На підставі “Положення
про освітні кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” з 1997/98 рр. підготовка магістрів відбувається вже за послідовною та паралельними схемами.
Було введено магістерські програми підготовки у Національному аграрному університеті (1997/98 рр.), у Житомирському державному університеті
(1999 р.), а ще програми педагогічного спрямування. Підготовка магістрів
відбувається на основі “Положення про освітні кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20 січня
1998 року за № 65, за відповідними спеціальностями згідно з “Переліком
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
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вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями” (постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1997 року за
№ 507) в кількості, яка визначена держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб. Підготовка магістрів реалізує освітньо-професійні програми, зорієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, управлінської (виробничої) і педагогічної діяльності та роботи у галузі наукомістких
технологій. Підготовка магістрів філологічних спеціальностей відбувається
за денною або заочною формами навчання впродовж року, з 2015 р. –
1,5–2 роки для денної форми навчання (два роки для заочної форми навчання) для осіб, які мають кваліфікацію бакалавра. Популярність магістратури
в Україні постійно зростає [41, с. 252]. Магістратура виникає і розвивається
найбільш успішно там, де створено наукову інфраструктуру і де наявні науково-педагогічні школи. Магістратура не дублює і не замінює аспірантуру,
оскільки є спеціалізованою підготовкою магістра. Саме магістратура є найкращої формою підготовки до аспірантури.

1.2. Сучасні методологічні концепції
професійної підготовки магістрівфілологів в університетах країн
Вишеградської групи
Зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи відбуваються у процесі реалізації завдань, окреслених у документах ЮНЕСКО, Ради Європи,
законах про освіту тощо. Польські дослідники у працях, присвячених розвитку вищої освіти, характеризують ХХ століття, як століття освітніх звітів,
які мали на меті реагувати на нові виклики цивілізації. У більшості країн
були опубліковані праці з ґрунтовним аналізом систем освіти, проведено
верифікацію цілей і перспектив на майбутній розвиток освіти у глобальному
вимірі. Такі звіти появилися у США, Франції, Німеччині, Великій Британії,
Китаї, Японії, Росії, Швеції, Іспанії, Румунії, Канаді. У Польщі було опубліковано всебічний звіт про стан освіти з 1973 р., звіти “Освіта національних
пріоритетів” та “Освіта в умовах небезпеки” 1989 р. Трансформаційні зміни
у системі освіти описані у документах: звіті про необхідність стратегічної
концепції розвитку Польщі і ролі науки у перебудові економіки (1993 р.),
синтетичному звіті про потреби і напрями шкільної реформи у Польщі
(1996 р.) та проекті реформи системи освіти (1998 р.). У національному звіті
на тему глобальної освіти у Польщі з 2010 р. надані результати вжитих заходів міністерством освіти, міністерством закордонних справ, експертами
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глобальної мережі освіти Європи (GENE). На глобалізаційні зміни у вищій
освіті Польщі вплинули резолюції ЮНЕСКО та Ради Європи, доповіді
Римського клубу, від першої “Вчитися, щоб бути” Е.Фора [347, s. 196–197].
Рекомендації Е. Фора – потрібно “навчитися жити” – актуальні й у
ХХІ ст., оскільки потребують більшої самостійності та здібності оцінювати,
у поєднанні з посиленням особистісної відповідальності у межах колективного проекту. Важливо не залишати незатребуваним жоден із талантів,
котрі, як скарб, сховані у кожній людині: пам’ять, здатність до роздумів,
уява, фізичні можливості, естетичне почуття, здатність до спілкування з
іншими, природний авторитет керівника. Все це засвідчує необхідність
краще пізнати самих себе [393, c. 12–13].
У сучасних дослідженнях знаходимо визначення головних пріоритетів
освіти: “На едукацію європейську потрібно дивитися цілісно, як на життя
у світі, в Європі та вдома. Це концентрація на едукації, яка має інтегрувати потрійний модус екзистенції людини: космополітичної, європейської,
етнічної” (M. Piasecka) [347, s. 196]. Погоджуємося з дослідником (W. Burszta),
що “нова цивілізація очікує від едукації творчих, інноваційних, рефлексійних, сприятливих для самореалізації дій і щасливих особистостей, і цілих
спільнот в умовах “метакультури” [316, s. 106]. Ці завдання є пріоритетними
для розвитку освіти кожної європейської держави, бо дадуть змогу зберегти
її автентичність.
У 90-тих роках ХХ ст. активізувалися пошуки нових шляхів розвитку
освіти у Чеській Республіці. Саме у цей період були розроблені програмні
документи, проекти, концепції, науково-педагогічні праці, присвячені
цим проблемам. Документ “Звернення до десяти мільйонів”, який видало
міністерство освіти у 2000 р., засвідчив аналіз стану та можливі напрями
розвитку чеської системи освіти. У ньому закцентовано увагу на необхідності
модернізації чеської освіти, направленої на зміни цілей та змісту; зміни
традиційних освітніх закладів; розширення можливостей отримання освіти
та підходів до освіти загалом; підтримку роботи вчителів і школи загалом;
формування кращих умов для збільшення якості освіти. З-поміж 12 головних положень виділимо лише ті, що стосуються освіти дорослої людини:
школа для Європи; життя у світі знання та інформації; можливість мати
добру роботу впродовж життя; формування здібностей активно пристосовуватися до мінливого ринку праці; збільшення значення середньої загальної
та професійної освіти; направленість на ключові вміння та формування
широкої бази для поглиблення, розширення та зміни кваліфікації [565].
Важливим урядовим документом для розвитку чеської освіти стала
“Національна програма розвитку освіти у Чеській республіці (Біла книга)”
(2001 р.). Завдання, сформульовані у “Білій книзі”, сприяли індивідуальному
розвиткові людини; переданню наступним поколінням культури суспільства,
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яка виражена у науках, мистецтві, техніці, трудових навичках, емоційних та
моральних якостях; вихованню потреби у збереженні оточуючого середовища, активному формуванні здорового життєвого простору та ліквідації
бідності у світовому масштабі; збереженню єдності суспільства; підтримці
демократії та розвиткові громадянського суспільства; вихованню у дусі партнерства, співпраці та солідарності з європейцями в умовах глобалізації;
посиленню конкурентоздатності економіки й успішному розвитку країни;
розв’язанню проблеми зайнятості, формуванню здібностей працевлаштовуватися в умовах ринку праці не лише у своїй країні, але й закордоном, особливо у країнах Європи [500]. П’ятий напрям цього документа був присвячений зміні ролі та професійної перспективи педагогів-практиків та вчених
у чеському суспільстві. Завдання, які суспільство вважало пріоритетними,
стосувалися підняття престижу педагогічної діяльності, покращення якості
педагогічної освіти та умов кар’єрного зросту педагога.
На розвитку вищої освіти Чеської Республіки з приєднанням до
Болонської системи позначилися зміни, відображені у законах “Про освіту”
(2004р.), “Про школу” (2004, 2012 рр.). Серед головних цілей освіти, які
сформульовані у законах “Про школу” виділимо підтримку усвідомлення
приналежності свого народу до європейської та світової спільноти, повагу
до інших народів, культури й цінностей, які вироблені за період суспільства;
виховання шанобливого ставлення до європейських культурних традицій
і цінностей, до етнічних, культурних, мовних та релігійних особливостей
нації, незважаючи на приналежність до певного народу [568]. Отже, для розвитку освіти Чехії важливе значення має формування єдиних європейських
цілей, здатності конкурентоспроможності освічених громадян працевлаштовуватися у європейських країнах, полікультурного спілкування у єдиній
Європі.
У акті “Про педагогічних працівників” (2004 р.) були прописані нові вимоги до кваліфікації вчителів, отримання ступеня магістра стало необхідною
умовою для присвоєння кваліфікації “вчитель початкової і середньої школи”. У закладах університетського типу введена трирівнева професійна
підготовка: бакалавріат (3 роки), магістрат (2 роки), докторантура (3–5 років)
[500]. З 2001/2002 навчального року в чеських ЗВО підготовка на бакалаврських і магістерських програмах чітко розмежована.
Реформування вищої освіти в Угорщині розпочалося із впровадженням
Болонської системи. Вища освіта країни виконувала завдання щодо створення єдиного європейського простору, узгодження змісту підготовки студентів
у навчальних закладах країн-учасниць: мобільності студентів, трансферу
кредитів, взаємовизнання дипломів тощо [27, с. 31–32]. У “Законі про вищу
освіту” (1993 р.) розроблені вимоги до створення системи забезпечення якості –
системи свідомих та організаційних загальноуніверситетських заходів, яка
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сприяла би досягненню поєднання професійних цілей та функціонування
ЗВО загалом; взаємодії прямих та непрямих партнерів (студенти, працедавці,
дослідники, міжнародне і вітчизняне наукове співтовариство).
Протягом 2003–2004 н.р. в усіх вищих навчальних закладах введена
кредитно-модульна система оцінювання знань магістрів. Відбулися зміни
програмних та кваліфікаційних вимог до підготовки вчителів, затверджених у 2006 р. Завдяки цим вимогам на вивчення психолого-педагогічних
дисциплін, методики навчання предметам в університетах Угорщини
відведено частину навчального часу. Півріччя відводилося на неперервну педагогічну практику. Фактично на всіх педагогічних спеціальностях
почалося впровадження послідовної моделі підготовки, яка давала змогу
оволодіти педагогічними компетенціями лише після отримання базової
вищої освіти [507]. Випускники університетів отримують право працювати
на посаді вчителя та викладати у школі тільки після отримання диплома
магістра. Встановлено строки базової підготовки бакалавра – три роки, а
магістра – два [27, с. 33].
Новим кроком у формуванні вищої освіти та забезпечення якості
потрібно вважати створення Угорського комітету з акредитації (МАB), який
став національним експертним органом з моніторингу, забезпечення й
оцінення якості вищої освіти, наукових досліджень та якості мистецтва [492].
Закон про вищу освіту (2011 р.) затвердив роль МАВ у забезпечені якості
освіти, а також регулювання урядом експертних оцінень МАВ, видання
ним експлуатаційних ліцензій, європейських стандартів тощо. Законом
встановлена першочергова відповідальність вищого навчального закладу за
якість вищої освіти, наукових досліджень та мистецької діяльності у якості
навчальної діяльності [492].
У “Законі про вищу освіту” (2005 р.) описана складна узгоджена система
якості вищої освіти, визначені її завдання для виконання на галузевих рівнях.
Проте закон зобов’язав ЗВО розробити свої власні системи щодо забезпечення якості. Оскільки стратегії забезпечення якості не були розроблені,
врегульовані у правовому полі, вищі заклади створили власну систему забезпечення якості з урахуванням своїх позицій, цілей та організаційної
культури. Так були змодельовані системи управління якості, а також стандарти та керівні принципи ISO 9001: 2000, ENQA, TQM. Згодом до вищих
навчальних закладів адаптували модель EFQM у межах тендерної програми,
що спрямована на деякі аспекти розвитку вищої освіти [492].
У 2013 р. відповідно до урядового наказу про національну вищу освіту
виокремлені кращі академічні вищі навчальні заклади Угорщини. Згідно
з цим документом державні вищі навчальні заклади підпорядковувалися
уряду, у структурі ЗВО мало бути шість факультетів, кваліфікацію можна
було отримати за чотири роки, збільшувалася також державна субсидія
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для навчальних закладів. Урядовий документ надавав право закладам отримати статус “дослідницький університет”, “дослідницький факультет” або
“університет прикладних наук”. Кількість закладів такого рівня визначали
методом рейтингу. Цей документ забезпечив визнання і стипендіальну
підтримку кращим студентам та викладачам [492].
Сучасна вища освіта Словацької Республіки розпочала свій розвиток з
часу від’єднання країни від Чехії. Значний вплив на неї здійснила Болонська
реформа і ті закони, що давали можливість закладам освіти імплементувати
у вищу освіту головні положення для створення єдиного освітнього простору, впровадження модульно-кредитного оцінювання магістрів, сприяти
мобільності випускників тощо.
Значну роль у реформуванні вищої освіти Словаччини, як і інших країн
Вишеградської групи, відіграє введення трансферної системи європейських
кредитів (ECTS). Її запровадження підвищує гнучкість вищої освіти, забезпечує
мобільність студентів і викладачів у межах європейського освітнього
простору. Сучасна система вищої освіти триступенева: бакалавріат –
три роки, магістрат – два роки та докторантура – три роки.
У 2014 році до ст. 92 закону 131/2002 “Про вищу освіту” було додано зміни
про безкоштовне навчання у всіх державних університетах Словаччини для
усіх словацьких та іноземних студентів за умови навчання на словацькій
мові. Майже всі державні університети вимагають від іноземних студентів
сертифікат державного зразка про рівень знання словацької мови. Отримати такий сертифікат можливо тільки на підготовчих курсах (платних), які
акредитовані міністерством освіти Словацької Республіки. Зазначимо, що
на шляху отримання вищої освіти – це єдиний внесок.
Демократична Чехія одна з перших країн Вишеградської групи стала активно впроваджувати в практику рекомендації Ради Європи з питань мовної
освіти, умов підготовки вчителів іноземних мов. Магістри філологічних
спеціальностей у процесі підготовки засвоюють здатність працювати в нових
умовах полікультурної Європи, співпрацювати з зарубіжними партнерами,
вміння приймати відповідальні рішення, брати на себе ініціативу тощо.
“Загальні рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”
поставили перед викладачами іноземних мов завдання з підготовки вчителя,
який здатен до формування в учнів інтеркультурної освіченості з акцентом на їхню особисту культурну ідентичність, комунікативну активність і
готовність до ефективного міжкультурного діалогу і взаємодії. Формування
плюрилінгвального підходу є першочерговим завданням у професійнопедагогічній підготовці магістра-філолога як культуромовної особистості.
Такий підхід застосовують для опису загальної комунікативної компетенції,
в його межах відбувається взаємодія різних ступенів і напрямів компетенції
в різних мовах [379].
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За наказом № 641 від 16 листопада 2015 р. роком англійської мови в
Україні було проголошено 2016 р. Таке рішення ухвалено з метою сприяння вивченню англійської мови для розширення доступу українців до
світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей завдяки знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції
України до європейського науково-освітнього простору. Це висуває високі
вимоги до тих, хто навчає, і до тих, хто навчається, оскільки має установку
на підготовку фахівців нової генерації, здатних до активного життя в умовах
плюрилінгвізму і полілогу культур. Одним із пріоритетів сучасної вищої
освіти відповідно до державної мовної політики є питання формування
комунікативної компетентності у магістрів-філологів.
У процесі інтеграції України в єдиний європейський освітній і науковий простір збільшилися вимоги до рівня знань магістрів філологічних
спеціальностей, що відображені в законах України “Про вищу освіту”,
“Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна
ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти України, загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти, “Стандартах ІКТ компетенції
для вчителів” (2008 р.); програмі “Горизонт 2020” (2014 р.). Ці та інші офіційні
документи держави засвідчують тенденції оновлення змісту, форм і методів
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей на основі
прогресивних концепцій та запровадження інноваційних технологій.
Концептуальні положення щодо змісту, форм й організування
підготовки магістрів ґрунтуються також на засадах Конституції України,
на вимогах документів ЮНЕСКО, Міжнародної організації співробітництва
й розвитку освіти, Міжнародної організації педагогів (рекомендація про
статус учителів, 1966 р.), Доповіді міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для
ХХІ століття (1998 р.), Стандарту підготовки магістрів філології. У документах наголошено на необхідності фундаментальної професійної підготовки,
її неперервності, гуманістичної спрямованості, демократизації, всебічності
та варіативності. “Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає
постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження
інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу
всіх її громадян до якісної освіти, можливостей і свободи вибору в освіті,
модернізації змісту освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і
вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, розвитку державно-громадської моделі управління”, –
зазначено у Доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті [378, с. 7].
Ще одним важливим документом на шляху уніфікування європейської
освіти, розробленим під егідою ЮНЕСКО, стала Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні від 11.04.1997 р.
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(ратифіковано Законом України від 03.12.1999 р. № 1273–XIV). Конвенція
сприяла полегшенню громадянам кожної з держав та студентам закладів
освіти кожної зі сторін доступу до освітніх ресурсів інших сторін; визнала періоди навчання, що завершені у рамках програми з вищої освіти на
території іншої сторони; надала можливість для подальшого навчання у
системі вищої освіти, включаючи складання іспитів, і/або до підготовки
докторської дисертації. Основним положенням Конвенції стало вироблення
норми про визнання кожною зі сторін для цілей доступу до програм, що
належать до її системи вищої освіти, кваліфікації, присудженої іншими сторонами. Разом із тим Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти
в європейському регіоні полегшує доступ до ринку праці відповідно до
законів і правил будь-якої держави-учасниці. Завдяки цьому було закладено
правові основи для досягнення мобільності на ринку праці європейського
контингенту фахівців, що отримали вищу освіту [382].
В умовах розбудови української держави, глибоких і динамічних перетворень у всіх сферах суспільства, важливого значення набуває підготовка
фахівця нової генерації, конкурентоспроможного, компетентного,
висококваліфікованого спеціаліста, творчої особисті. У нормативних документах Міністерства освіти і науки України щодо адаптації вітчизняної
вищої освіти до Європейської системи навчання зазначено, що освітньокваліфікаційні рівні підготовки фахівців мають професійну спрямованість
і здатність відповідати вимогам ринку праці [157, с. 7–11].
У підготовці магістра-філолога, який має спеціалізацію “середня
освіта” важливо враховувати резолюцію №1 Ради Європи “Про нові завдання вчителів та їхню підготовку”. У Документі рекомендується “забезпечити певний мінімум знань відповідних результатів і методів наукових
досліджень у педагогіці, а також у таких сферах, як керівництво й наставництво, міжкультурна освіта, нові технології, спеціальна освіта, права людини та демократичне громадянство, знання про Європу і світ і освіта з питань
охорони здоров’я та безпеки” [410].
На розвиток системи освіти в напрямі наукової та інноваційної діяльності впливають і рекомендації нової стратегічної програми європейського
співробітництва в галузі освіти і навчання “Освіта і навчання 2020”, спрямованої на розбудову інформаційно зорієнтованих європейських суспільств
та перетворення навчання впродовж життя на реальність, доступну всім
громадянам [378, с. 27].
Українська вища школа змінюється також і через активне впровадження
закону “Про вищу освіту”, у якому розроблені нові вимоги до викладачів
університетів. Саме викладач, як учасник освітнього процесу, повинен “постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову
кваліфікацію; забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний
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рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності” [411, с. 5].
Пріоритетним у підготовці магістрів філологічних спеціальностей у час
глобалізації освіти людини ХХІ ст. є вибір філософії освіти, яка би змогла
сприяти вибору позиції громадянина світу, представника світової спільноти.
Сучасна філософська концепція розвитку освіти осмислює її функції та різні
підходи до освітніх цілей та цінностей. В.Г. Кремінь виділяє традиційну, раціоналістичну та гуманістичну концепції освітнього розвитку [113, с. 331–332].
Прихильники традиційної освітньої концепції акцентують на необхідності
опрацьовувати навчальні плани, запам’ятовувати, повторювати пройдене –
“навчання зводиться до чітких стандартів і критеріїв успішності” [113, с. 331].
Згідно з раціоналістичною концепцією “студент – це місткість, посудина,
яку потрібно наповнити” [113, c. 331]. Прихильники раціоналістичної концепції наполягають на впровадження “ефективної та всебічно розробленої
технології із застосуванням комп’ютерної техніки, інформаційних систем,
спрямованих на засвоєння певної освітньої програми” [113, с. 332]. Педагоги-гуманісти розглядають сенс, зміст освіти як умову для самовираження,
самоствердження особистості, через розкриття її природних здібностей,
нахилів, що “відкриває найплідніший шлях до самореалізації особистого
“Я” [113, с. 332]. Прихильників гуманістичного розвитку освіти в Україні
стає все більше.
Серед концептуальних засад сучасної вищої педагогічної школи важливе
значення має гуманістичний напрям філософії. Центром гуманістичної філософсько-педагогічної й психологічної думки, вищою цінністю освітнього процесу
є людина, яка навчається. “Студент (учень) – це результат і процес розвитку
соціокультурної системи” [113, с. 334]. У зв’язку з цим вміння сприяти йому
засвоювати ефективно і творчо інформацію, розвивати критичне мислення стає важливою функцією викладача, перетворює його у фасилітатора
(відповідно до словника, fasilitator – сприяє навчанню, полегшує його,
допомагає вчитися) [113, с. 334]. Сучасна освіта має сформувати у студентської молоді інноваційний тип культури, інноваційний тип мислення і
готовність до інноваційного типу дій. Головним завданням сучасного педагога є приділення особливої уваги “до особистісного розвитку, формування
самодостатності людини, здатності ефективно і свідомо співпрацювати в
глобальному життєвому просторі” [113, с. 345]. Це надзавдання для педагога
у добу філософії людиноцентризму.
У Доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено ключовий
напрям розвитку державної освітньої політики – “реформування системи
освіти на основі філософії “людиноцентризму” як стратегії національної
освіти” [378, с. 3]. Сприймаємо цю філософію як активізацію гуманістичних
тенденцій у світі, як стратегію розвитку національної освіти та визначимо
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психолого-педагогічні, антропологічні, соціально-політичні підходи до визначення цього явища. “Людиноцентризм” – це “практичний і світоглядний
орієнтир, який повинен стати основним виміром державної політики у
новітній історії України” (Гончаренко С. У.) [52, с. 156]. “Людиноцентризм”
описують як новий тип світогляду, що утворився від поєднання гуманізму і філософської антропології на тлі сучасного соціально-політичного і
культурного життя (Рябенко Є. М.). “Природне злиття філософії й антропології народжує нову дисципліну, яка акцентує увагу на вивченні проблеми людини у всіх її сутнісних аспектах. Однак, по мірі розширення знань
про людину, з’являється необхідність конкретизувати вчення про людину в інформаційній сфері. В силу чого людиноцентризм – це нова якість
інноваційного мислення людини, котра переважає як масштаби гуманізму”
[250, с. 33]. “Людиноцентризм” – це різноманітні й водночас концептуально
спрямовані відтінки філософської думки, об’єктом яких є людина, принцип
цілісного розуміння особистості, передбачає осмислення феномена людини
у Всесвіті (Кремінь В. Г.): “Тілесність, обдарованість, духовність, освіченість,
моральність, егоїзм, розумність, цілеспрямованість – усе це є фрагментами
постійно змінюваної картини буття людини, які розкривають її нові аспекти,
але не вичерпують нескінченого змісту” [113, с. 10].
Cучасні науковці розглядають “людиноцентризм” і як гуманістично
орієнтований підхід до формування нової людини – активної, енергійної,
розум і душа якої знаходяться в злагоді [ 38, c. 10].
Нам близьке розуміння “людиноцентризму” як філософії гуманістично
зорієнтованої політики і практики державотворення, здатної подолати
внутрішню порожнечу, фактичну руйнацію свідомості та світогляду. “Це
філософія творення людини — конкретної, живої, енергійно напруженої,
діяльність якої обумовлена єдністю розуму і душі” [114].
Дослідники Г. Дмитренко, О. Ануфрієва, С. Мудра стрижнем “людиноцентризму” вважають самореалізацію особистості впродовж життя у всіх
сферах життєдіяльності та відводять значущу роль у цьому процесі системі
освіти, яка має сприяти цій самореалізації [59].
“Людиноцентризм” у більш широкому сенсі розглядають як теорію,
антропологічну основу євроінтеграційної політики щодо створення умов
для формування нового євроінтеграційного світогляду, як системи поглядів
на світ для осмислення умови створення гуманного суспільства. В період
євроінтеграції для України виникає необхідність узгоджувати інтереси свого соціального розвитку на різних рівнях з країнами Західної Європи та
європейськими інституціями, тому європейська модель мислення є надзвичайно важливою. У цьому разі “людиноцентризм” – антропологічна парадигма євроінтеграційної політики, яка досліджує антропологічні засади всіх
сфер життєдіяльності, осмислює умови створення гуманного суспільства,
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реабілітує низку понять: “гуманне суспільство”, “гуманні відносини”, “гуманна людина”, “гуманістичне управління”. Такий підхід дає можливість
розглядати “людиноцентризм” як модель розвитку України в добу залучення країни до глобалізаційних процесів, орієнтацію “на максимальне
розкриття потенціалу кожної людини і соціуму загалом, створення гідних
умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей
людини і нації” [273].
Сучасна державна освітня політика будується на засадах “людиноцентризму”, який також є одним з принципів освітньої діяльності [412].
Оскільки важлива роль у цьому процесі належить освіті, головним завданням освітньої діяльності є наповнення навчального процесу гуманістичним
змістом, перетворення учня/студента з “об’єкта” на “суб’єкт” діяльності,
отже, “людиноцентризм філософії як умова розвитку національної
духовності логічно продовжується в освіті” [113, с. 364].
У педагогічній теорії та практиці сутність навчально-виховного процесу розглядають як організування суб’єктно–суб’єктної взаємодії її учасників, “спрямованої на узгодження зовнішніх впливів з внутрішніми властивостями особистості, що забезпечує зміни у її свідомості та поведінці”
[242, с. 3]. Такий підхід відповідає сучасній освітній парадигмі, гуманістичній, особистісно зорієнтованій педагогічній ідеології.
Польські науковці стверджують, що суб’єктно–суб’єктне навчання достатньо обґрунтоване у педагогічній літературі, проте зауважують складність впровадження його на практиці. Якщо розглядати ідеї суб’єктивності
з погляду процесу освіти, то завданням школи і вчителя є підтримка учня
у його діяльності так, щоб він перетворився на суб’єкт навчання, був повністю “обізнаний про себе”. Це можливо лише тоді, коли бачимо учня як
партнера у процесі едукації, такого партнера, який є неповторною особистістю, який має право сам вирішувати. У моделі “навчання спрямоване на
учня” завданням вчителя є супровід учня у процесі саморозвитку. Вчитель є
фасилітатором, котрий, попри створення відповідної атмосфери і клімату,
допомагає учневі відкрити й уявити свої потенційні можливості, полегшує
розкриття його індивідуальності. Вчитель не вчить, не змінює ставлення
учнів через переказування готових знань, готового досвіду, але конструює
такі ситуації, у яких учні здобувають знання і вміння на підставі особистісних
переживань. Він є справжнім у тому, що робить на заняттях, відкрито висловлює почуття та ставлення (асертивність), але насамперед він чутливий
до стану учня, він є емпатичний і приймає учня [325, s. 34].
Якщо активність вважати головною ознакою педагогічної діяльності,
викладач і студент є суб’єктами цього процесу за будь-яких умов, оскільки
вони залучені до навчальної діяльності та активно виконують свої дії
[74, с. 394–398]. Науковці виділили головні параметри суб’єктно–суб’єктної
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взаємодії викладача і студента у навчальному процесі: активність суб’єктів
у єдності всіх рівнів її організування (фізична, психічна, поведінкова); наявність головних характеристик, які визначають взаємозв’язок (системність,
цілеспрмованість, усвідомленість); взаємозалежність впливів й очікуваних
реакцій; наявність психологічного контакту (інтелектуального, емоційного,
поведінкового); ставлення суб’єктів і мотиваційна готовність до процесу
взаємодії; вплив спрямованості взаємодії на процес і результат навчання,
характер міжособистісних стосунків суб’єктів [74, с. 399–403; 105, с. 46–49; 125,
с. 111–112]. Виокремлені параметри суб’єктно–суб’єктної взаємодії викладача і студента проявляються у співпраці учасників на засадах демократичного
суспільства, є необхідними у педагогічній діяльності, тому магістрів філологічних спеціальностей потрібно ознайомлювати з їхніми особливостями.
Дослідниця Т. Равчина виокремлює різні ланки взаємодії, які можливі за
умови співпраці у навчальному процесі: “викладач – студент – студенти;
студент – студент; взаємодія студентів у цілому колективі; викладач – викладацький колектив”. Вона наголошує на важливості “взаємодії викладач –
студенти у навчальному процесі, оскільки від неї залежить загальна психологічна атмосфера та ділові, міжособистісні взаємини студентів” [242, с. 3].
С. Вітвіцька виділила сутнісні ознаки особистісно зорієнтованого навчання: гуманне суб’єктно–суб’єктне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу; діагностично-стимулюючий спосіб організування
пізнавальної діяльності; проектування індивідуальних досягнень; урахування
особливостей студентства як соціальної групи та діапазону особистісних потреб майбутнього фахівця у методиці викладання всіх дисциплін; різнобічність і різноманітність видів діяльності магістранта та системи оцінювання
її результатів; особистісно зорієнтований стиль спілкування, що передбачає
діалог, взаємодію і доброзичливу вимогливість [43, с. 7].
Потребує уточнення також дефініція “професійна підготовка” магістрів.
У сучасній психологічній літературі сутність професійної підготовки
визначають, як засіб приросту індивідуального потенціалу особистості,
розвитку резервних сил, а також пізнавальної і творчої активності на
основі оволодіння загальнонауковими та професійнозначущими знаннями, вміннями й навичками. На думку представників педагогічної науки,
професійна підготовка – набуття людиною професійної освіти є результатом засвоєння інтелектуальних знань, умінь та формування необхідних
особистісних професійних якостей [23, c. 19].
Звернемо увагу на те, що Н. Г. Ничкало у педагогічному словнику
окреслює професійну освіту як cукупність знань, навичок і вмінь, оволодіння
якими дає змогу працювати спеціалістом вищої і середньої кваліфікації;
як підготовку в навчальних закладах спеціалістів для трудової діяльності в
певній галузі народного господарства, науки, культури; як складову системи
освіти [192].
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Професійну освіту визначають також як процес, у ході якого відбувається
професійне становлення майбутніх фахівців; як мету і результат діяльності
навчального закладу; як сенс включення студента у навчально-виховну
діяльність [254]. Так, С. Вітвіцька розглядає професійну підготовку магістрів
ширше, через педагогічну освіту, як багатофункціональний, відкритий,
самостійний, своєрідний цикл педагогічної освіти, який має свої мету, зміст,
форми та методи, функціонує шляхом реалізації складних організаційних
та змістово-процесуальних зв’язків. За твердженням дослідниці,
педагогічна підготовка магістрів простежується в органічній єдності: загального – відображення здобуття вищої освіти; особливого – майбутня
професійна інноваційна діяльність пов’язана з необхідністю поєднання
фахової, педагогічної та науково-дослідної діяльності; індивідуального –
відображає залежність підготовки від індивідуальних особливостей, рівня
знань, інтересів, нахилів [42, с. 69–70].
Формування смислової парадигми особистості майбутнього педагога є
результатом i головною метою фахової підготовки магістрів. Змістом парадигми є інтегральне утворення особистості, що зaбeзпeчує її здатність до
професійного сaмoвизнaчeння, професійної сaмoaктуaлiзaцiї та професійної
сaмopeaлiзaцiї впpoдoвж життя, здатність до нeпepepвнoї педагогічної освіти
[140, с. 53].
Отже, професійна підготовка магістрів філологічних спеціальностей
відбувається під впливом соціальних змін, реформування вищої школи з
впровадженням інноваційних технологій, а також розвитку ринку праці,
який ставить перед випускниками сучасні завдання та відкриває нові професії. Розроблення класифікаторів професій у країнах Вишеградської групи пов’язане з впровадженням ESCO. Європейська класифікація навичок,
компетенцій, кваліфікацій і професій задовільняє навичкам/ компетенціям,
кваліфікації і професіям ЄС на ринку праці, які визначено і класифіковано 25 європейськими мовами. ESCO, як перша європейська система, – це
зв’язок між професіями, навичками/ компетенціями і кваліфікаціями через профілі професій [476]. На основі Міжнародної класифікації професій
ISCO-08 у Польщі розробили класифікатор професій і спеціальностей для
потреб ринку праці. Професія є джерелом доходу й означає сукупність завдань (дій), що виявлені внаслідок суспільного поділу праці, що потребують
компетенцій, здобутих у процесі навчання; спеціальність охоплює частину
професії, але для неї необхідна додаткова компетенція. Класифікація була
розроблена як п’ятирівневий, ієрархічно систематизований набір професій
і спеціальностей. Професії, відповідно до диплома філолога відносять до
другої групи, назва її “спеціалісти”. У цій групі професії, які потребують високого рівня професійних знань, навичок і досвіду у таких галузях: технічних,
природничих, соціальних, гуманітарних і суміжних наук. Отже, основними
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завданнями філологів є реалізація наукових і мистецьких концепцій та
теорій, підвищення сучасного стану знань шляхом дослідження та створення нового, а також систематичного навчання у цій галузі. Як спеціалісти з
навчання та виховання (23), філологи мають змогу працювати викладачами
гімназій та вчителями середніх шкіл (233): вчитель іноземної мови (233 008),
вчитель польської мови (233 012); вчитель початкової школи і спеціаліст з
виховання дитини (234): учитель іноземної мови початкової школи (234 104);
учитель польської мови початкової школи (234 108); викладач іноземної
мови (2 353). Академічні працівники, які також є викладачами академічних
закладів, класифіковані як “викладачі університетів” [486].
Відповідно до розділу 19 (2) закону № 89/1995 “Про Державну статистичну службу” у Чехії 2011 року було введено “Класифікацію професій
CZ-ISCO”, яка розроблена на основі Міжнародної стандартної класифікації
професій – ISCO-08. Отже, класифікація CZ-ISCO замінила ISCO-R, чинну
з 2003 року. За цією класифікацією філологів відносять до спеціалістів у
галузі виховання і навчання (23): викладачі у коледжах і університетах (231);
науковий, науково-дослідний та розвиваючий персонал у вищій школі
(23 101) (професор, доцент, асистент, викладач університету, лектор коледжу). Випускники з дипломом філолога можуть посісти місце викладача у
професійно-технічній школі (232); учителя середньої школи (233), учителя
початкової школи і вихователя дошкільного віку (234) [487].
З 2012 року набрала чинності SK ISCO-08 – національна класифікація
професій у Словаччині. У цьому документі відповідно до критеріїв
(завдань і дій), встановлених Міжнародною організацією праці, професійні
кваліфікації поділені на десять основних класів зайнятості (однозначний
код), 43 класи занять (двозначний код), 130 груп зайнятості (тризначний
код), 436 робочих підгруп (чотиризначний код), 2 147 одиниць зайнятості
(семизначний код) [488]. Випускники-філологи віднесені до спеціалістів
у сфері освіти та навчання (23). До цієї підгрупи належать такі посади:
викладачі університету (231): професор, доцент, старший викладач, асистент коледжу, викладач коледжу, запрошений професор; майстри та тренери з професійної підготовки (232); вчителі середніх шкіл (233); вчителі
початкових та дошкільних установ (234). Освіта філолога з педагогічною
спеціалізацією надає змогу також працювати в закладах освіти методистом
та інспектором, спеціалістом з самоврядування (2 351). У галузі філології
він може виконувати функції викладача мови та вчителя мовної школи
(2 353) [488, s. 18–19].
В Угорщині також відбулися зміни у системі професійної класифікації
FEOR-93, що було пов’язано з впровадженням міжнародних стандартів
класифікації професій. У країні були переглянуті етапи, система, структура
та основні характеристики змісту FEOR-08 [479]. Філолог має змогу посісти
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місце викладача вищих навчальних закладів: викладач коледжу, університету
(2 410); учителя середньої школи (2 421); педагога закладу середньої освіти,
практичного інструктора (2 422). Відповідно до спеціалізації, філолог також
може працювати педагогом, тренером та вихователем у дитячому садку та
початковій освіті (243): вчитель початкової школи, вчитель мови (2431); педагог для дітей та дітей молодшого віку, вихователь у дитячому садку (2432).
Також у підгрупі спеціальним тренером, викладачем (244), його диплом дає
можлвість бути педагогічним експертом, консультантом (2491); учителем
мови (2 492). Як фахівців філологічної галузі, випускників відносять до групи
“професії соціальних наук” (262), може виконувати функції лінгвіста, перекладача, інтерпретатора (2 627) [479].
Підготовку магістрів філологічних спеціальностей на сучасному
етапі будемо розглядати, спираючись на базові наукові підходи, а саме:
компетентнісний, який забезпечує можливість професійного розвитку та є
основою якості навчання, на системний, як методологічний спосіб пізнання
педагогічних фактів, процесів, явищ. Зупинимося детальніше на з’ясуванні
основних позицій кожного підходу як можливих чинників впливу на якість
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей.
Компетентнісна освіта, направлена на досягнення певних результатів,
формує власний досвід професійної діяльності, міжособистісні стосунки, що можуть змінити організування професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей, спрямувати її на розвиток конкретних,
життєво необхідних знань й умінь майбутніх фахівців. Упровадження компетентнісного підходу потребує кардинальних змін у системі
оцінювання рівня навчальних досягнень, оскільки має ґрунтуватися на досягненнях тих, хто навчається, націлювати на прогнозування результативності.
Однак результати навчальної діяльності на всіх етапах освіти не можуть
бути обмежені знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають
стати сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на
знаннях, досвіді та цінностях особистості [231; 232; 233; 302].
Дослідження з проблем компетенції та компетентності свідчать про
виділення особливостей та етапів формування компетенцій, СВЕ-підходу
(competence-based education) в освіті (М. Хомський [292], Р. Уайт, Дж. Равен [240],
Н. Кузьміна [122], А. Маркова [145]; В. Куніцина, Н. Казаринова, В.Погольша
[125]; Л. Берестова, В. Байденко, А. Хуторський [295], Н. Гришанова та ін.).
Достатньо розроблені й теоретичні аспекти дослідження професіоналізму
(Г. Борисова, Е. Зеєр [69], А. Маркова [145], О. Новиков) та моделювання професійної діяльності (О. Бобієнко, І. Зимняя [71; 72], Е.Смирнова,
О. Кірсанов, О. Кочнев, Н. Кузьміна [121; 122], Н. Тализіна та ін.).
Дефініційний аналіз поняття “компетентність” дає змогу визначити його
як володіння знаннями, як авторитетність, поінформованість тощо. Поняття
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“компетенція” частіше визначають як коло питань, явищ, в яких хтось є авторитетом, володіє знаннями, досвідом, а також як особистісні можливості
будь-кого, його кваліфікація (знання, досвід), які дають можливість брати
участь у розробленні визначеного кола питань або самому вирішувати їх
завдяки сформованим умінням та навичкам. Компетентність потрібно розглядати як семантично первинну категорію, а компетенцію – як відтворене
від неї поняття, що визначає сферу застосування знань, умінь, навичок людини. Компетентність – набута для особистого досвіду сукупність, система,
“багаж” знань професіонала.
Отже, категорію “компетентність” розглядатимемо як ширше поняття,
за яким характеризують і визначають рівень професіоналізму особистості,
як здатність вирішувати проблеми завдяки здобутим шляхом навчання та
практичної діяльності знанням, умінням, навичкам, досвіду і цінностям.
“Компетенцією”, на нашу думку, є сукупність головних теоретичних знань,
практичних навичок, умінь, здібностей й якостей особистості, що засвідчують
її готовність до виконання визначеної діяльності. Ми розглядатимемо термін
“компетентність”, зважуючи на зазначені підходи до поняття “компетенція”,
оскільки досліджуємо формування педагогічної компетентності у магістрафілолога, що об’єднує низку ключових компетенцій.
В умовах конкурентної спроможності, які висуває перед українським
фахівцем європейський ринок праці, формування професійної
компетентності у магістрів у процесі навчання у ЗВО є важливим. Підготовка
фахівця сьогодні з погляду психолого-педагогічного аспекту вивчена такими
зарубіжними вченими: Г. Московітс (G. Moskowitz), Р. Оксфорд, Р. Скарцелла (R. Scarcella), І. Стевік (E. Stewick), Е. Тероні, Д. Юл та ін.) [341; 356;
362]. Дослідники вказують на те, що відбувається зміна акцентів до вимог
фахівця: від формальних чинників його кваліфікації і освіти до соціальної
цінності особистісних рис. В американській соціальній науці наявна ретельно розроблена модель “компетентного робітника”, основу якої становить універсальний набір індивідуально-психологічних рис спеціаліста,
зокрема самостійність, комунікабельність, схильність до саморозвитку
(Д. Мерилл, Д. Юл, І. Стевік, М. Скілбек) [257]. Теорія заснована на акцентуації
саморозвитку особистості, тобто процесі самовідчуття, за якого особистість
сприймає вимоги, трансформує їх на себе, адекватно до рівня свідомості,
розвитку здібностей, сформованості потреб. Тому саморозвиток потрібно
розглядати як свідомий процес формування професійної майстерності,
індивідуального характеру стилю педагога, його самоосвіти, самоудосконалення, а також як мотиваційний, цілеспрямований, вільний вибір і намагання досягнути бажаного рівня професійної компетентності. У цьому
разі поняття “кваліфікація” і “компетентність” є тотожними.
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Компетентність розглядають як сукупність трьох аспектів: змістового,
пов’язаного з адекватністю осмислення ситуації в широкому культурному
контексті; проблемно-практичного – з адекватністю постановки та ефективним виконанням мети, завдань, норм; комунікабельного – з адекватністю
спілкування у культурному контексті [243, c. 85–89].
Категорію компетентності сьогодні ототожнюють із феноменом культури, оскільки компетентність є результатом розвитку особистості, її освіти і
виховання. З огляду на це засвоєння культурних цінностей стає розвитком
людини як творчої особистості (О. Бондаревська [25], Ж. Вітлін, О. Піскунов,
О. Попова, М. Розов [243]). Відомий і діяльнісний підхід у визначенні
компетентності, тобто з погляду педагогічної діяльності (Д. Грішіна,
Н. Кузьміна [121], О. Маркова [145], М. Лук’янова, О. Патрина [177],
П’янковська І. [197], Черезова І. [297], О. Шиян).
До прикладу, Г. Вайлер (G. Wailer), Я. Лефстед (J. Lefstead) і Чіпанах В.
(V. Chinapah) компетентність визначають як суму знань, умінь і навичок
у широкому значенні, які набувають у процесі безперервної освіти, як
спеціально організованої (через систему додаткової освіти), так і мимовільної
освіти (життєвий досвід, практика). Концепція “інтегрованого розвитку
компетенції”, розроблена американськими і шведськими представниками,
пов’язує компетенції фахівця з інтеграцією інтелектуальних, моральних,
соціальних, естетичних, політичних знань та умінь [300]. Отже, йдеться
про розвиток “компетентності”, який відбувається впродовж усієї освіти і є
інтеграцією різних аспектів знань. З огляду на це було виділено універсальні
галузі, які дають можливість розвивати компетенції: навчальна діяльність,
політика, екологія, здоров’я, культура. Формування у майбутнього викладача “широкої компетентності” сприяють передаванню ним різноманітних
знань про світ учням, студентам з метою розвитку креативної освіти, вмінь
управляти і розв’язувати проблемні ситуації, які виникають у навчальновиховному процесі.
У Законі України “Про освіту” (2017 р.) компетентність визначена як
динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів,
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність [412].
Від компетентнісної освіти очікують більш високі показники її якості
за рахунок індивідуалізації, взаємодії освіти з навколишнім середовищем,
диверсифікації освітніх маршрутів тощо. Формування професійних компетентностей потрібно сприймати як надзавдання у період становлення
багаторівневої вищої освіти. Компетентністний підхід сприймають як
“цілісний досвід розв’язання життєво важливих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій” (В. Болотов [24], А. Вишня-
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кова, С.Воровщиков, Е. Коган, А. Пінський, А. Хуторський [295], Б. Ельконін
та ін.). Отже, за такого підходу важливим є не поінформованість студента, а
вміння самостійно вирішувати проблеми, які виникають у процесі пізнання
та пояснення явищ дійсності.
Компетентнісний підхід як спосіб досягнення нової якісної освіти
(Д. Іванов, І. Зимня) дав змогу визначити напрям змін освітнього процесу, пріоритети, змістовий ресурс розвитку, виникає нова одиниця виміру
освіченості людини, оскільки знання, вміння та навички не задовільняють,
не можуть виміряти рівень якості сучасної освіти. Компетентнісна освіта
розглядає «систему компетенцій» як мету і кінцевий результат освіти.
Відповідно потрібно відібрати для кожної предметної галузі “ключові
компетенції”.
Відомі декілька точок зору до визначення терміна компетентність/
компетенція у взаємодії. Наприклад, дослідники вважають, що
“компетентність” людини має форму вектору акмеологічного розвитку
(А. Маркова, С. Деркач), а “компетенції” – внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, алгоритми дій, система
цінностей тощо), можуть виявлятися у “компетентностях” та є їхніми характристиками (А. Зимня) [71].
Так, Е. Зеєр описує “компетентність” як складний комплекс характеристик, які об’єднують інтелектуальні та навичкові складники освіти,
зміст освіти формується через результат, що унеможливлює звести
“компетентності/компетенції” до одного значення, а “компетентність” –
до набору “компетенцій” [69]. Такі протилежні підходи свідчать, що
перехід на компетентнісну модель освіти є методологічним підходом, а
не технологічною схемою розроблення стандартів і моделей освіти. Отже,
зміст, поняття кінцевого результату, мета компетентнісної освіти ще на
стадії уточнення та доопрацювання.
У працях І. О. Зимньої виділені три етапи становлення компетентнісного
підходу: (1960–1970 рр.), введення у науковий апарат категорії
“компетенція” і створення передумов розмежування понять “компетенція”
і “компетентність”; (1970–1990 рр.) – впровадження категорій “компетенція”
і “компетентність” у теорію і практику навчання мови, спілкування, а також до аналізу професіоналізму фахівців в управлінні, керівництві та
менеджменті; (з кінця 1990-х – по сьогодні) – дослідження компетентності
як наукової категорії освіти [72, c. 34–42].
Розглянемо хронологію розвитку “компетентністного підходу” в освіті
у європейському вимірі:
1) (початок 60-х рр. ХХ ст.) – поява “теорії дитячої компетентності”,
де компетентність у проекції до розвитку дитини, розглядали
поєднуючи з поняттями “здібність”, “інтелект” (Д. Брунер, Р. Стернберг та ін.);
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2) (70-ті рр. ХХ ст.) – розроблення методів забезпечення індивідуалізаціі,
самодостатності, самооцінення й самовизначення досягнень
(педагогіка США). Дидакти США розширили межі змісту
“компетентності”, разом з педагогічними прийомами розглядали додаткові галузі знань та соціальні показники (мікроклімат,
міжособистісні стосунки); створені передумови розрізнення понять
“компетентність/компетенція”, вводять поняття “коммунікативна
компетентність” (Д. Хаймс);
3) (початок 90-х рр. ХХ ст.), “концепція компетентності” (концепція
інтегрованого розвитку компетентності – Г. Вайлер, Я. Лефстедт та
ін.) – визначена у науці; нова модель освіти – стратегія розвитку інтелекту і компетентності. Стався поворот компетентнісного підходу до
суто педагогічної науки; становлення “компетентнісно-орієнтованого
навчання”;
4) (1996–1998 рр.) – важливий період для розвитку компетентнісної
освіти на міжнародному рівні: у матеріалах ЮНЕСКО компетентнісний підхід затверджено як сучасно затребуваний підхід. У ст. 26 Договору про Європейський Союз (Маастрихтський договір) (1992 р.)
компетентнісний підхід визнаний головним напрямком діяльності
Євросоюзу [377]. Було виокремлено компетенції, які рекомендовано
впроваджувати у систему освіти як якісно-результативний показник;
введено та затверджено поняття “ключові компетенції” (Рада Європи, 1996 г.). У Лісабонській конвенції “Про визнання кваліфікацій
з вищої освіти у європейському регіоні” (1997 р.) сформульовано
концепцію міжнародного визнання результатів освіти та висунуто
вимогу до академічної спільноти розробити конвертовані загальноприйняті критерії. Ці питання розглядала Рада Європи, ЮНЕСКО
та Європейський Союз.
На наш погляд, потребує окремого виділення Болонський період,
адже саме цілі Болонської реформи привели до реального впровадження
компетентнісного підходу в освіту Європи, тому виділимо:
5) сучасний період – з 1999 р по наш час: період Болонської реформи.
У 2001р. учасники Празької конференції розширили перелік цілей
та завдань, підтвердивши намір створити загальноєвропейський
освітній простір до 2010 року. У Комюніке конференції міністрів
вищої освіти у Берліні (2003 р.) компетентнісний підхід було обрано
як модель розвитку освіти, що дасть змогу порівнювати кваліфікації
різних національних освітніх систем. У документі пропонувалося створити систему кваліфікацій, у якій би вони були описані у
термінах робочого навантаження, рівня підготовки, результатів навчання, надбаних компетенцій та спеціалізацій [381].
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У 2006 р. у процесі аналізу європейських освітніх реформ у контексті
Лісабонської конвенції було визначено вісім головних компетенцій, які
“необхідні громадянам у суспільстві, заснованому на знаннях”. Наприклад,
здатність до комунікації рідною мовою; здатність до комунікації іноземними
мовами; математичні компетенції та базові компетенції в науці і технології;
цифрові компетенції; здатність вчитися; соціальні й цивільні компетенції;
здатність до ініціативи і підприємництва; культурна компетентність
[15, с. 22].
У “Концепції модернізації змісту загальної освіти на період до
2010 року”, прийнятої більшості пострадянських республік, зазначено про
необхідність формування складу “ключових компетенцій” та введення їх у
державні програми стратегій розвитку загальної освіти. У “Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки” також визначені головні напрями і шляхи реалізації ідей та положень здійснення реформування
освіти впродовж найближчих десяти років у нових соціально-економічних
умовах. Пріоритетним напрямом освітньої політики щодо розвитку національної системи освіти у період її інтегрування у європейський і світовий
освітній простір було визначено модернізацію структури, зміст й організування освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтацію змісту
освіти на цілі сталого розвитку [391].
Для дослідження проблем впровадження компетнтнісного підходу було
створено спеціальні програми, одна з них – DeSeCo – Definition and selection
of competencies: theoretical and conceptual foundations – “Визначення і вибір
компетенцій: теоретичні та концептуальні засади”. Важливим завдання цієї
програми є визначення обґрунтованого вибору ключових компетенцій, узгодженість щодо необхідності таких компетенцій, як: соціальні, комунікаційні,
компетенції грамотності (вміння опрацьовувати інформацію, вирішувати
проблеми, критично мислити, володіти рідною та іноземними мовами,
здібності до якісного мислення, навчатися впродовж життя особистісним
компетенціям, потрібні для участі у політичному або громадянському житті). [464]. Експерти дійшли висновку, що системи оцінення компетенцій
потрібно розробляти, спираючись на результати дослідження Програми
міжнародного оцінення учнів (PISA) та Дослідження грамотності та життєвих навичок дорослих (ALL). Вчені підкреслювали необхідність зосередитися на комплексах (поєднаннях) ключових компетенцій, а не розглядати
їх окремо. Було виділено такі здібності індивіда:
– використовувати широкий набір інструментів для взаємодії з фізичними, інформаційними та культурними об’єктами;
– взаємодія з іншими індивідуумами у різних сферах життя;
– діяти автономно та брати відповідальність за управління своїм життям у широкому соціальному контексті [464].
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З точки зору експертів Європи, результати освіти, репрезентовані мовою
компетенцій, є надійним інструментом для побудови діалогу вищої школи
з ринком праці, вони розширюють можливості міжнародного академічного
визнання та поліпшують порівнянність дипломів та кваліфікацій.
У документах Ради Європи виокремлено п’ять головних компетенцій
молодого європейця: політичні та соціальні компетентності (здатність
брати відповідальність, участь у прийнятті групових рішень, розв’язувати
конфлікти без насилля, участь у підтримці та покращенні демократичних
інститутів); компетенції для життя у полікультурному суспільстві (сприйняття відмінностей, здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій);
володіння усною та письмовою комунікацією, володіння більш ніж однією
мовою; компетенції, пов’язані зі зростанням інформатизації суспільства
(володіння технологіями, їхнє застосування, розуміння слабких та сильних
сторін та способів до критичного судження щодо інформації у масмедіа
та рекламі); здатність вчитися впродовж життя як основи безперервного
навчання у контексті особистісного професійного життя та соціального
життя [15, с. 38]
У професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей, на
нашу думку, потрібно впроваджувати системний підхід як метод пізнання
для забезпечення цілісності навчання. Запровадження системного підходу
у нашому дослідженні зробить більш вірогідним спробу виявити, вивчити
та узагальнити тенденції позитивного зарубіжного досвіду професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи задля перенесення у практику української вищої школи.
Системний підхід як загальна методологія досліджень пов’язаний безпосередньо з принципом системності, який розглядає об’єкт як сукупність
елементів, що перебувають у певній взаємодії між собою і навколишнім світом. Системні об’єкти мають такі ознаки: наявність найпростіших одиниць –
елементів; наявність підсистем як результату взаємодії елементів; наявність
компонентів як результату взаємодії підсистем, які можна розглядати у
відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами та явищами;
наявність внутрішньої структури зв’язків між цими компонентами, а також
їхніми підсистемами; наявність у структурі системоутворюючих зв’язків, які
об’єднують компоненти і підсистеми як частини у єдину систему; зв’язок з
іншими системами зовнішнього середовища. Як спосіб мислення, системний підхід полягає “у спробах подальшого спрощення способів вивчення
відношень, зв’язків між об’єктами різної природи”, “представлення об’єкта
вивчення у вигляді системи з усіма її атрибутами” [143, с. 15–16].
Головним поняттям системного підходу є “система”. Систему потрібно
визначати як “взаємопов’язану сукупність елементів, взаємодія яких приводить до утворення цілого, яке має таку властивість, якої не має жоден із
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цих елементів” [142, с. 96]. Унаслідок взаємодії частин цілого виникає нова
якість, якої не мають частини цілого, перебуваючи у вільному, незв’язаному
стані. Ціле, система характеризуються новою якістю [143, с. 16].
Якщо ми розглядаємо освіту як систему, то потрібно визначати її, “як
сукупність елементів, що зумовлюють її особливість, а саме як сукупність:
системи знань (про природу, суспільство, техніку, людину, космос), що
розкриває картину світу; досвіду здійснення відомих для людини способів
діяльності; досвіду творчої діяльності з розв’язання нових проблем, що
забезпечує подальший розвиток культури, науки й суспільства; досвіду
ціннісного ставлення до світу” [301, с. 36]. Таке сприйняття є важливим для
викладача. Погоджуємося з дослідницею Ю. Шабановою, що системний
підхід дає змогу здійснювати професійну діяльність “у нерозривному зв’язку
з зовнішніми та внутрішніми системами, чітко визначати пріоритетні напрямки викладання, структурувати навчальні завдання тощо” [301, с. 36].
Ми розглянули підходи щодо визначень головних понять дослідження,
відомі у психолого-педагогічній літературі. Подальшого обґрунтування вони
набудуть у 2 та 3 розділах монографії.

1.3. Психолого-педагогічні особливості
професійної підготовки магістрівфілологів в університетах Польщі,
Чехії, Угорщини та Словаччини
Філологію – (від д.-гр. φιλολογία, “любов до слова”) – визначають як
сукупність наук, що вивчають мову й літературу якогось народу; мова та
література. Другим значенням поняття є факультет вищого закладу, де
вивчають ці науки. Філолог – це студент факультету [266, с. 594]. Ще у давній
Греції учням шкіл почали викладати літературу, що було доказом важливості мови та її художньої складової. Тому появу перших філологів пов’язують
з освітнім процесом
Філологія – співдружність гуманітарних дисциплін – мовознавства, літературознавства, текстології, джерелознавства, палеографії та ін., які вивчають духовну культуру людства через мовний та стилістичний аналіз
письмових текстів. Текст у всій сукупності своїх внутрішніх аспектів і зовнішніх зв’язків – вихідна реальність філології. Зосередившись на тексті для
створення для нього службового “коментаря” (давніша форма та класичний
прототип філологічної праці), філологія під цим кутом зору вбирає у свій
кругозір усю широту та глибину людського буття, передусім буття духовно-
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го. Отже, внутрішня структура філології двополярна: на одному полюсі –
найскромніша служба “при тексті”…, на іншому – універсальність, межі
якої неможливо окреслити зазделегідь. В ідеалі філолог повинен знати в
самому буквальному сенсі все, якщо скоро все може знадобитися для прояснення того чи іншого тексту [134, с. 467].
На сучасному етапі становлення та розвитку філологічних наук та
навчальних дисциплін до них відносять американістику, англоїстику,
слов’яністику, германістику, романістику та ін., які є комплексними, міждисциплінарними гуманітарними дисциплінами, предметом вивчення яких
є історія, етнографія, географія, мови, літератури, фольклор, матеріальна і
духовна культури народів.
Відповідно вимоги до фахівців філологічних спеціальностей надзвичайно високі. Розглянемо психолого-педагогічні особливості, які мають
бути притаманні магістрам філологічних спеціальностей. У процесі навчання філолога потрібно враховувати вік, стать, особливості психічного
типу, інтелектуальний потенціал тощо. На філологічних факультетах, в
інститутах філологічного профілю у країнах Західної Європи навчається
більше жінок. Доказом цього є анкетування, проведене на факультетах
Вроцлавського, Яґеллонського, Західночеського, Львівського, Кам’янськоПодільського, університетів. Серед опитаних респондентів – 350 осіб, 315
– представники жіночої, 35 – чоловічої статі. Найбільше чоловіків – 21 – ми
опитали у Яґеллонському університеті. Отже, лише 10% чоловіків присвячують своє життя філологічним спеціальностям.
Середній вік магістрів першого курсу, які навчаються на філологічних
спеціальностях в Україні – 21–22 роки, наприклад, у Львівському університеті –
21,5 р., у Кам’янсько-Подільському – 21,6, тобто магістранти-першокурсники мають 21–23 рр. У європейських університетах на магістерському рівні
навчаються студенти від 22 до 30 років, середній вік філологів-магістрів тут
від 24 років (Яґеллонский університет), 22,5 (Вроцлавський університет), 22,7
(Західночеський університет, Плзень). Цей вік психологи вважають віком
ранньої дорослості, визначальним етапом у житті людини. “Дорослість”
визначають як “період життя людини, що настає після юності” [171, с. 34];
“як найтриваліший період онтогенезу від моменту закінчення юності до
початку старіння, який характеризується досягненням найвищого розвитку фізичних, духовних та інтелектуальних здібностей, високої світоглядної
зрілості, сформованості життєвої позиції та здатності контролювати свої
бажання, емоції, почуття” [194, 424 с.]. Л. Сігаєва наголошує на здатності
людини у цьому періоді досягти найвищого рівня творчості та найвищих
здобутків у науці, літературі, мистецтві [256, с. 11].
У психологічній літературі наведено достатньо періодизацій життя
дорослої людини. За періодизацією професійного шляху людини, розро-
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бленою психологом Р. Хейвигхерстом, чотири з шести стадій припадають
на період дорослості [111, с. 310]. Для нас важливою є перша стадія – надбання конкретної професійної ідентичності (від 15 до 25 років). У цей період
людина обирає професію та починає себе до неї готувати. Вона здобуває
конкретний трудовий досвід, який дає змогу почати кар’єру. Враховуючи,
що європейські магістри мають 25 і більше років, важливо розглянути ще
й другу стадію – становлення професіонала (від 25 до 40 років). Дорослі на цій
стадії вдосконалюють свою професійну майстерність у межах можливостей,
які надає робота, та починають просуватися вверх кар’єрними сходами.
Розроблена Е. Еріксоном концепція засвідчує зв’язок фундаментальних
соціальних орієнтирів людини зі стадіями її життєвого циклу. Чотири
стадії життєвого циклу з восьми, які виділив Е. Еріксон, охоплюють період
дорослості і характеризуються специфічними кризами, подолання яких,
пов’язане з переоціненням життєвих цінностей та цілей [310, с. 18]. Нас
цікавить перша криза, яку можуть відчути магістри. “Перший період –
16–23 роки – криза ідентифікації. Пошуки та визначення своїх уявлень про
майбутнє життя, вироблення життєвих планів. Шкала, за якою можна
оцінити результати проходження людиною цього етапу розвитку, розміщена між полюсами “ідентифікація” та “плутанина ролей”. Дослідник
підкреслює, що у того, хто не буде мати чіткого уявлення про себе як особистість, мети майбутньої діяльності, “починає виявлятися симптом плутанини ролей – почуття неприкаяності”. Це може статися навіть і з тим, хто
усвідомляє себе, він також “обов’язково стикнеться з фактами, які можуть
протирічити або навіть загрожувати його уявленням про себе, що склалися”
[310, с. 19–20].
Наприклад, І. Зязюн підкреслював необхідність “формування
професійної готовності випускників до діяльності в соціумі навчального
закладу, що завжди є важливішим складником соціуму загального”. Вчений
підкреслював, що “з одного боку, майбутні спеціалісти повинні опановувати
загальнодержавні програми, визначені навчальним планом, з іншого – керуватися програмами індивідуального розвитку особистості майбутнього
педагога з урахуванням його можливостей, інтересів, схильностей, мотивів,
установок і ціннісних орієнтацій”. Тому випускники повинні поєднати ці
дві програми: підготовку кваліфікованих кадрів, як виконання соціального
замовлення суспільства, та одночасно розвиток здібностей “зіставляти
індивідуальне багатство своєї особистості з вимогами обраної професії й
успішно реалізувати свій творчий потенціал” [89, с. 513].
Навчання на рівні магістра для філолога – це дуже важливий період, у
який робиться професійний вибір та розпочинається педагогічна діяльність.
Завдяки аналізу магістерських програм в університетах країн Вишеградської
групи та України отримали дані щодо спеціалізацій філологів. Одночас-
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но зі спеціалізацією перекладача філологи часто обирають педагогічну
спеціалізацію. Майбутній викладач, вчитель загальноосвітньої школи
“зустрічається” зі собою “дорослим” у новій соціальній ролі тоді, коли
“затягується” реформа освіти у вищій школі, розпочинається новий етап розвитку початкової-середньої школи, знижується престиж педагогічної професії
тощо. Сучасні дискусії у пресі, ЗМІ, власний понад сорокалітній досвід надає
право стверджувати, що проблеми суспільства пов’язані з особливістю
професії педагога: невизначеність меж між робочим та вільним часом; щорічна
зміна робочих планів та програм, що забирає час від наукової діяльності; висока напруженість праці, необхідність стримувати себе; особистісно-емоційне
залучення у процес спілкування з людиною, що росте й розвивається; рівень
готовності магістра до професійної діяльності та його сформованість на рівні
бакалавра; індивідуальні психологічні особливості та ін.
Період навчання – “це пошук себе у світі професій, вироблення власного світогляду, визначення своєї самобутності й унікальності, разом з тим,
це період вікової кризи, максималізму, егоїзму або невпевненості у своїх
можливостях тощо [251, с. 132–133].
Учені виділяють низку протиріч, які виникають у діяльності педагога:
– між соціальними та професійними аспектами діяльності. Це
протиріччя можна виразити формулою “вчитель та час”. Педагогів
хвилюють життєві проблеми, комерціалізація дозвілля, низький
рівень матеріальної забезпеченості, сімейні проблеми;
– між стилем діяльності, що сформувався і швидкими змінами у
соціально-освітній ситуації. Звичний підхід до рішення практичних завдань оптимізує діяльність вчителя, а звична система дій
“закриває” вчителя від творчих пошуків, робить його мислення
стереотипним;
– між творчими устремліннями педагога та педагогічними канонами, нормативами, наявними у колективі та насадженими органами
управління. Можливий інший варіант неузгодженості цінностей,
коли у творчий педагогічний колектив, який вирішує складні виховні
завдання, вчитель не може вписатися;
– між зусиллями, які вчитель вклав у роботу з учнями, і недостатнім
рівнем отриманих ними знань, умінь, ціннісних орієнтацій.
Невідповідність затратних зусиль та результатів іноді ставить вчителя
в глухий кут: “що не роблю, а пробити стіну байдужості не можу”;
– між активною роботою свідомості, важливою роллю волевого стимулу, які притаманні педагогічній професії, і “поза розумовими”
чинниками, емоціями. Вчитель постійно має вибирати: прислухатися до розуму, озброєного наукою та методичними рекомендаціями,
або до інтуїції, почуттів [36, с. 291–292].
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Додаємо також протиріччя між навчанням в університеті та реальною,
щоденною педагогічною діяльністю: навчальні програми, які є затеоретизованими, уніфікованими, відірваними від особистості студента, не дають
досвіду, не формують професійної поведінки педагога.
Магістрам філологічних спеціальностей – майбутнім педагогам на
студентській лаві важливо роз’яснити протиріччя, які виникають у нашій
діяльності. Цьому сприятиме введення у курс магістерської підготовки з
дисциплін “Конфліктологія”, “Андрагогіка”, “Психологія дорослої людини”, які з іншими дисциплінами психолого-педагогічного та методичного
напряму сприяли б ґрунтовній підготовці педагога.
Проблемам підготовки вчителя з мови/літератури присвятили свої дослідження З. Бакум, Т. Донченко, В. Каліш, Ю. Козимирська, Ю. Короткова, К. Климова, Н. Кучеренко, А. Лісовський, А. Мартинюк, Л. Мірошниченко, І.Ногачевська, Л. Паламар, О. Пометун, К. Поселецька, С. Пультер,
І. Соколова, Ю. Романенко, Б. Степанишин, Г. Токмань та ін.; формуванню
професійних компетентностей майбутнього вчителя – М. Хомский, Е. Божович, О.Горошкіна, Т. Донченко, І. Дроздова, К. Безукладніков, С. Караман,
К. Климова, Л. Мацько, О. Семеног, М. Богачик та ін. Дослідники аналізують
проблеми фахової підготовки майбутніх учителів-словесників у контексті
сучасних вимог до професійної підготовки фахівця.
Підготовка магістра філологічних спеціальностей має сприяти формуванню професійних компетентностей. Наприклад, О. М. Семеног виокремила лінгвістичну, мовну, комунікативну, фольклорну, літературну, культурознавчу, педагогічну, психологічну, методичну, інформаційну та дослідну
компетентності. Розглянемо їх як здібності, які вирізняють магістра-філолога
з-поміж інших магістрів [252, c. 8].
Для філолога важливо мати сформовані на психологічному і
фізіологічному рівнях мовні здібності, що “забезпечують засвоєння,
відтворення й адекватне сприйняття мовних знаків мовного колективу”
[130, c. 54]. Ці здібності, як відчуття мови, дають можливість грамотно писати, відчувати слово, синтаксис, стиль тексту. Мовне чуття, яке К. Ушинський називав “даром слова”, “вироблена мовною практикою здатність мовця орієнтуватися у мовних явищах, інтуїтивно вибираючи ті нормативні
мовні елементи, які найбільшою мірою відповідають завданням і умовам
комунікації” [276, c. 39]. Поняття мовної компетентності було впроваджене
у середині ХХ ст. М. Хомським як протиставлене поняттю “використання мови”. У 1960–1970рр. мовну компетентність визначають як “мовну
здібність”, тобто потенційне знання мови та мови її реального носія, і “мовну
активність”, тобто реальну мову у реальних умовах [293].
Мовна компетентість – це якість особистості, яка формується,
створюється на базі сукупності знань про мову і мовленнєвий досвід [22].
Про мовну компетентність філолога можемо говорити як про досягнений
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рівень володіння мовою з особистісною орієнтацією, його намагання досягнути високого рівня.
Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю при
вивченні іноземної мови є комунікативна компетентність. Тому в умовах
нової мовної політики метою вивчення іноземної мови є формування комунікативної компетентності у студентів – майбутніх викладачів англійської
мови. Рівень професійної компетентності вчителя (професійний профіль)
визначається рівнем сформованості професійних психолого педагогічних
і предметних компетенцій:
– глибоке розумінння й володіння своїм предметом і суміжними дисциплінами;
– планування і проведення уроку згідно з вимогами;
– взаємодія й інтеграція з іншими областями знань для створення
інтегративних курсів;
– прояв когнітивних і креативних здібностей;
– організyвання самостійної роботи учнів;
– забезпечення міжпредметної проектно-дослідницької діяльності
учнів;
– аналіз та оцінення навчального і особистісного розвитку учня;
– рефлексія процесу особистісного професійного розвитку та саморозвитку;
– діалог з учасниками освітнього процесу (учні, їхні батьки, колеги);
– прийняття самостійних рішень та відповідальності за них;
– толерантність та конструктивне мислення;
– інноваційна діяльність [12, с. 67].
Для визначення цілей професійної підготовки магістра за спеціальністю
іноземна мова/література, у світлі головних компонентів загальної
рекомендованої моделі навчання, необхідно враховувати специфіку і діапазон
вирішення навчальних задач – формування загальних компетенцій учнів,
комунікативної компетенції вдосконалення володіння видами мовленнєвої
діяльності у конкретній сфері спілкування, збагачення або диверсифікації
стратегій чи вдосконалення завдання. Тому найважливішим завданням професійної підготовки магістрів-філологів у вищому навчальному
закладі вважаємо формування необхідного і достатнього рівня професійної
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, що уміщує низку
ключових компетенцій, вже в процесі навчання в університеті. Зміст навчання іноземної мови С. Ніколаєва розглядає як багаторівневу категорію,
яка має забезпечити досягнення головної мети навчання, що полягає в
навчанні студентів спілкуватися іноземною мовою у типових ситуаціях, не
порушуючи засвоєного програмного матеріалу [163, с. 42].
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Комунікативні компетентості можна розуміти і як формування знань
про способи орієнтації в різних ситуаціях, вільне володіння вербальними
та невербальними засобами спілкування, або як емпатичну якість педагога.
Інтерактивні компетенції потребують наявності вмінь, пов’язаних з встановленням продуктивної педагогічної взаємодії, найбільш виразною формою
якої є співпраця, співтворчість. Вона проявляється в тому, що педагог розглядає себе як професіонала, а студента – як особистість. Проте високий
рівень компетентності залежить від специфічних особливостей пізнавальної,
емоційно-волевої сфери, темпераменту й характеру особистості.
Дослідник М. Богачик пропонує розглядати процес підготовки англійського філолога у контексті компетентнісного та комунікативно-діяльнісного
підходів та виділяє головні ознаки компетентнісного підходу, які необхідно
враховувати при організації процесу навчання англійської мови майбутнього викладача:
– особистісна та загальносоціальна цінність знань, умінь, навичок,
якостей, досвіду діяльності, які формуються та розвиваються;
– формування, розвиток певних компетентностей і компетенцій;
– наявність чіткої ефективної системи критеріїв виміру сформованості
та розвитку компетентності;
– створення певних нестандартних проблемних ситуацій, які дають
можливість практично проявити і перевірити здобуті знання, уміння, навички, особистісні якості та досвід;
– наявність відповідного навчального середовища, що дає змогу ефективно розвивати визначені компетентності на основі певних принципів (активності, необхідності безперервної освіти впродовж життя,
єдності між вимогами ринку праці та традиційними можливостями
освітньої системи);
– організація навчального процесу на основі дослідницького, проблемного, частково-пошукового методів, що забезпечують творчу
реалізацію особистості;
– залучення сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ)
у навчальний процес [20, с. 47].
Характерними ознаками комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення англійської мови вважають: навчання комунікації шляхом спілкування
англійською мовою; залучення автентичних матеріалів у навчальних ситуаціях;
надання студентам можливості брати безпосередню участь у керуванні навчальним процесом; використання особистого досвіду тих, хто навчається,
як важливої частини навчального процесу; намагання поєднати вивчення
англійської мови як у межах заняття, так і поза його межами [20, c. 47–48].
Розкриваючи сутність комунікативного підходу у процесі підготовки
філологів грецької мови, дослідниця Ю. Короткова головною метою
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називає розвиток комунікативної компетенції як здатність студентів не
просто розуміти та складати граматично правильні речення, а розуміти
та породжувати усні й писемні висловлювання відповідно до конкретної
комунікативної ситуації. За таких умов мовний матеріал організовують
навколо способу, яким носії мови висловлюються в конкретних соціальних
оточеннях, а навчальні цілі спрямовані на розвиток необхідних соціомовних
умінь, якими володіють носії мови, що її вивчають. Це створює можливості
для студентів вчитися способом, адекватним для носіїв цієї мови, наприклад,
виправдовуватись, просити поради, інструктажу тощо. Також майбутні
фахівці зможуть складати тексти різних комунікативних та функціональних
стилів: наприклад, як розпочати та завершити офіційний лист, як подати прогноз погоди, як написати доповідь чи повідомлення тощо згідно з
правилами культури країни, мова якої вивчається. Критерієм володіння
іноземною мовою є вміння адекватно користуватися мовою, відповідно до
специфіки її використання носіями [106, c.256–257].
Вважатимемо ознаки компетентнісного та комунікативного підходів, які
необхідно враховувати при організуванні процесу навчання магістра –майбутнього викладача англійської/грецької мови, спільними у сучасних умовах
реформування вищої освіти і для викладачів інших іноземних мов.
На думку дослідників, для магістрантів як студентів ЗВО, характерним
є розвиток самопізнання, що направлений на самовизначення внутрішньої
установки. Такий розвиток спонукає до рефлексій у вигляді роздумів над
особистісними переживаннями, відчуттями, які дають змогу переоцінити цінності, які сформувалися раніше, та зміст життя загалом. Розвиток
свідомості та самосвідомості формує цілеспрямоване регулювання відносин студентів до навколишнього середовища та до особистісної діяльності
(І. С. Кон, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, А. К. Маркова та ін.). У цей період
піднімається рівень розвитку самостійного логічного мислення, образної
пам’яті, індивідуального стилю, інтересу до наукового пошуку, чому сприяє
і дослідницька діяльність. Так, І. С. Кон вважає, що життєвий план виникає як у результаті узагальнення цілей особистості, побудови “піраміди”
мотивів, становлення ядра ціннісних орієнтацій, так і є результатом конкретизації цілей і мотивів [103, с. 171]. Поява життєвих планів як важливого
новоутворення, “прояв установки на свідому побудову власного життя як
прояву розпочати пошук його сенсу”. Саме навчально-дослідна діяльність
задовольняє бажання “дорослості»” оцінити, усвідомити свої особистісні
якості. “Намагання у самореалізації, становленні самооцінки, потреба у
повазі й самоповазі роблять необхідним організацію процесу формування
дослідницьких умінь” [44, с.137–138] Зміни в інтелектуальній діяльності
магістрантів філологічних спеціальностей пов’язані з вміннями бачити та
ставити перед собою проблеми, самостійно формулювати, знаходити шля-
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хи та засоби розв’язання проблемних завдань, формувати індивідуальний
стиль із накопичених нових знань та вмінь, нових способів діяльності, які
розвивають і нові здібності. За Л. С. Виготським, з розвитком пізнавальних
здібностей у студента формується готовність до їхнього самостійного виконання.
Дослідник К. Е. Безукладніков серед ступенів формування самостійності
виділяє пошуково-виконавчий та творчий [13]. Формування пошукововиконавчої самостійності сприяє активізації таких психічних функцій, як
аналіз і синтез, операції вибору, складання цілого з частин, комбінування,
що необхідно для розв’язання задачі. Вміння самостійно ставити перед собою навчальне або науково-дослідне завдання засвідчує формування творчої
самостійності. Це має стати метою та результатом освітнього процесу на
рівні магістратури. Формування готовності випускників до самостійного
розв’язання навчальних та дослідницьких завдань на старших курсах є
одним з інтегративних показників оцінення якості підготовки магістрів
філологічних спеціальностей.
Оскільки кожний студент має свій інтелектуальний рівень, власні
стартові можливості, а також індивідуальні фізичні особливості, тому
навчання у магістратурі має бути адаптованим до індивідуальних особливостей студентів. У професійній підготовці магістра філологічних
спеціальностей необхідно враховувати як універсальні психологічні чинники
фахової діяльності, так і професійні особливості, пов’язані з конкретною
спеціалізацією викладача.
Наприклад, Т. В. Матвійчук, порівнюючи психологічні особливості
викладачів-математиків і викладачів-філологів доводить, що у структурі
педагогічних здібностей викладачів філологічних дисциплін важливу роль відіграє емоційна підструктура, якою є педагогічна чутливість.
Педагогічна діяльність потребує від філологів збільшення ступеня виразності
комунікативних, літературних здібностей, асоціативного багатства мовлення, високого рівня розвитку вміння вирізняти смислові, образні, емоційні
відтінки слова [147, с. 8]. Підкреслимо, що педагогічна діяльність розвиває
у всіх викладачів чутливість до внутрішнього світу іншої людини, здатність
розуміти та емпатійно ставитися до студентів, навчає одержувати задоволення від своєї професії.
У магістра-викладача іноземних мов потрібно розвивати мотивацію до
постійного вдосконалення комунікативних навичок, які залучають до діалогу
культур різних народів через сприйняття найрізноманітніших текстів. Цьому
сприяє інтегрування лінгвістичної та соціокультурної компетентності, за допомогою яких можна сформувати професійне мислення, потребу зрозуміти
духовний світ, особливості культури представників іншої ментальності
[184, с.198–201]. Так, Н. Кучеренко підкреслює необхідність активізувати
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психолого-педагогічну підготовку у майбутніх викладачів іноземної мови
для прискорення адаптації до професії, формування самоорганізування,
рефлексії та позитивних мотивів самоосвіти, для впевненості у власних
професійних можливостях [128]. Здатність до саморегулювання,через
усвідомлення свого власного життєвого і професійного досвіду, О. Бакіров
вважає визначальним чинником у процесі формування й вдосконалення
естетичної складової педагогічної діяльності викладача [5, с. 14–15].
Важливими орієнтирами у педагогічному зростанні А. Уліщенко
називає психологічні якості викладача, що дають змогу налагодити творче співробітництво зі студентами, усвідомити рівень своєї майстерності.
Інтенсивність розвитку професійної самосвідомості залежить від високої
самооцінки себе як фахівця, як умова впевненої діяльності врівноваженої
людини, емоційне позитивне сприйняття себе як фахівця і світу довкола.
Вдосконаленню професійної самосвідомості сприяють відкритість до здобуття нових знань, навичок, до формування власного іміджу на засадах
конгруєнтності; здатність змінювати звичні стереотипи фахової діяльності,
відповідно до нових життєвих завдань; перевага демократичних взаємин
між колегами, керівництвом, що сприяє створенню внутрішньої позитивної
мотивації педагогічної роботи [287, с.117–118].
Уся система підготовки у вищій школі, за зауваженням Н. Кузьміної, має
формувати у майбутніх фахівців, окрім спеціальних знань, умінь, навичок,
ще й професійну спрямованність [121, с. 57]. Професійну спрямованість у
магістрів філологічних спеціальностей будемо розглядати як поєднання
зацікавленого та емоційного ставлення до педагогічної дяльності з високим
рівнем розвитку комунікативних якостей, культури мовлення, креативності,
емпатії, захоплення професією, самостійності. Для магістра – майбутнього
викладача літератури –важливою є ще й художньо-педагогічна спрямованість –
усвідомлена і стійка потреба у творчій самореалізації під час літературновикладацької діяльності, яка мотивована всім соціально-психолоогічним
складом особистості вчителя літератури [87, с. 133].
Домінантою професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, майбутніх викладачів/вчителів ХХІ століття має стати виховання відповідальної особистості з високим ступенем самостійності
дослідника, креативності, розвиненої культуротворчої компетентності, що
проявляється поряд з високим рівнем професійної компетентності в таких
якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність і адаптивність
до інноваційних ситуацій професійної діяльності, постійне професійне
вдосконалення.
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Висновки до 1 розділу
1. У розділі охарактеризовано становлення перших університетів у
країнах Вишеградської групи: Празького (Карловий університет), Краківського (Яґеллонський університет), Першого Угорського університету м. Печ, Університету Сегед (ELTE), Universitas Histropolitano
(Universitas Pasoniensis, Словаччина), Universitas cassovietis (Кошицький університет), Університету Коменського (м. Братислава).
2. З’ясовано, що у перших університетах Європи було розроблено
правила отримання магістерського ступеня.
3. Здійснено ретроспективний аналіз процесу та результату становлення філологічної освіти у Львівському (Казимира ІІ), Імператорському
Харківському, Імператорському Святого Володимира (Київський),
Імператорському Новоросійському (Одеський) університетах.
4. З’ясовано, що на досліджуваному етапі підготовку магістрів філологічних спеціальностей здійснювали в університетах країн В 4:
Празькому (Карловий університет), Краківському (Яґеллонський
університет), Першому Угорському університеті м. Печ, Університеті Сегед (ELTE), Universitas Histropolitano (Universitas Pasoniensis,
Словаччина), Universitas cassovietis (Кошицький університет), Університеті Коменського (м. Братислава). Перший досвід підготовки
магістрів-філологів мав і Львівський університет.
5. Виокремлені головні методологічні підходи у дослідженні проблеми підготовки магістрів-філологів: компетентнісний підхід, впровадження філософії людиноцентризму як стратегії національної
освіти, формування суб’єктно-суб’єктного навчального середовища.
Системний підхід як метод пізнання у дослідженні сприяє виявленню, вивченню та узагальненню позитивного досвіду професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи
6. Конкретизовані етапи впровадження компетентнісного підходу у
процес підготовки магістрів. Описані різні підходи до визначення
“професійна підготовка” магістра. Уточнені дифініції понять “компетентність”, “компетенція” та їхній взаємозв’язок.
7. Досліджено, що зміни у вищій освіті країн Вишеградської групи
відбувалися у процесі реалізації завдань, які окреслені у документах
ЮНЕСКО, Ради Європи, законах про вищу освіту, положень міністерств освіти країн Вишеградської групи.
8. Охарактеризовано Європейську класифікацію навиків, компетенцій,
кваліфікацій і професій у контексті класифікації професій філологічної галузі у країнах В 4.
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9. Аналіз психолого-педагогічних особливостей магістрів-філологів
у процесі професійної підготовки дав змогу виокремити дві стадії
їхнього професійного зростання (за Р. Хейвигхерстом): отримання
конкретної професійної ідентичності (до 25 років) та становлення
професіонала (від 25 до 40 років). Цей процес також пов’язаний з
переоціненням життєвих цінностей, цілей та подоланням кризи
ідентичності ( за Е. Х. Еріксоном).
10. Магістри філологічних спеціальностей набувають, окрім професійних компетентностей, ще й компетентність дослідника, розвинену
культуротворчу компетентність з високим ступенем креативності,
що проявляються в таких якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність і адаптивність до інноваційних ситуацій у професійній діяльності та постійному професійному вдосконаленні.
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Розділ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНІ
ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

У розділі проаналізовано довгострокові стратегічні плани університетів
країн Вишеградської групи з метою виділення головних напрямів розвитку
вищої освіти та професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей за 2015–2020 рр. Порівняні магістерські програми підготовки філологів
в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини та виокремлені
спільні та відмінні складові у програмах підготовки магістрів. Визначено
елементи структури професійної підготовки магістрів-філологів.

2.1. Мета та завдання підготовки магістрівфілологів в університетах Польщі, Чехії,
Угорщини та Словаччини у світлі нової
парадигми
У тлумачних словниках мету визначають як “те, до чого хтось прагне,
чого хоче досягти; ціль” [265, с. 683]. Ціль розглядають “як предмет, істоту,
або місце, куди спрямовують постріл, кидок, удар і т. ін.” [267, с. 235]. Поняття “мета” крім кінцевого результату діяльності людини у явній чи неявній
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формах включає шлях руху до кінцевого результату, способи діяльності що
забезпечують одержання цього результату [143, с. 158].
Розглядатимемо мету як підсистему процесу формування у магістрів
філологічних спеціальностей професійно важливих якостей, яка включає
три складові: навчальні, виховні і розвивальні цілі. Цілі є елементом дидактичної системи, кожна з цілей є теж складним об’єктом. Навчальні цілі мають
свою систему цілей з категоріями та рівнями, такими як знання, розуміння,
використання, аналіз, синтез, оцінення. Рівень знань характеризують як
високі, середні, низькі. Виховні цілі мають відношення до соціалізації магістрів-філологів, до формування у них необхідних професійно важливих
якостей: мотиваційних, професійно-ділових, психолого-педагогічних (ми
обґрунтували їх у підрозділі 1.3). Розвивальні цілі пов’язані з внесенням можливих змін до інтелектуальної, психічної, духовної, соціальної, фізіологічної
сфер магістрів філологічних спеціальностей, шляхом розвитку мислення,
пам’яті, уваги, сприйняття, волі та ін.
Поняття мети, цілі співвідносять з категорією “результат”. Мета – “бажаний результат, недосяжний за певний проміжок часу, але доступний
для досягнення в майбутньому”. Ціль відносять “до кінцевого результату,
на досягнення якого спрямовані зусилля суб’єкту діяльності” [143, с. 159,].
Цілі освітньої системи розглядатимемо більш широко – як “конкретний
опис програми розвитку людини засобами освіти”, опис системи знань,
норм діяльності й відносин, які має засвоїти магістр-філолог після закінчення університету. Погоджуємося з дослідницею Ю. Шабановою, що “в
сучасних умовах, обираючи цілі, звісно, враховують соціальний запит держави й суспільства та мету окремої людини, яка бажає здобути освіту в
певній освітній установі, її інтереси і схильності. Зазвичай цілі засвідчують
загальні стратегічні орієнтири й напрями діяльності педагогів і студентів”
[301, с. 39–40]. У цьому виявляється ієрархічність структури цілей.
Потрібно уточнювати цілі програм підготовки магістрів у контексті
галузевого стандарту, магістерської програми, спеціалізації, вивчення конкретної навчальної дисципліни з урахуванням специфіки, обсягу годин
навчального курсу, вікових та інших індивідуальних особливостей тих, хто
навчається.
Розглянемо та проаналізуємо визначення мети підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.
Починаючи з 2013 року вища освіта Польщі починає працювати над
стратегією розвитку. В університетах країни розробляють плани щодо забезпечення високої якості дидактичної, наукової та дослідницької діяльності
працівників та студентів через формування бази компетенцій наукововикладацького та адміністративного персоналу; сучасної модернізації
інфраструктури та ефективного управління на кожному організаційному
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рівні. Університети, як осередки культури, були зобов’язані проводити
подальші наукові дослідження, розробляти та викладати академічні науки,
більш глибоко долучатися до проектів, спрямованих на поліпшення якості
життя суспільства в його різних аспектах [533]. У 2013 р. у Вроцлавському
університеті була розроблена ухвала, згідно з якою визначили зовнішні
умови розвитку університету та сформулювали стратегічні цілі його розвитку на 2013–2020 рр.:
1. Висока якість наукових досліджень.
2. Покращення освіти.
3. Посилення співпраці з соціально-економічним середовищем.
4. Модернізація системи управління університетом.
5. Підвищення соціальної відповідальності закладу та значення Університету у регіоні/країні [539]. Стратегічні цілі були конкретизовані
в операційні та уточнено цілі та завдання, за якими будуть розвиватися впродовж п’яти років факультети університету.
Мета – завдання філологів описані у документі “Стратегія розвитку філологічного факультету Яґеллонського університету на 2015–2020 рр.”, який було
прийнято на засіданні ради філологічного факультету 23 квітня 2015 року.
Ця важлива cтратегія є частиною cтратегії розвитку Яґеллонського університету на 2015–2020 роки та гарантією збереження специфіки та профілю
діяльності підрозділу [534]. Розглянемо детальніше п’ятирічний план розвитку філологічного факультету. Зокрема, філологічний факультет має:
1. Досягти та підтримати найвищий рівень наукової діяльності.
2. Зміцнити найвищі національні рейтинги і перетворити їх у найвищу
оцінку наукової діяльності.
3. Підтримати цінності, що властиві традиціям та місії Яґеллонського
університету, поєднавши їх з унікальною ідентичністю філологічного
факультету.
4. Збагатити відносини з соціальним, культурним та економічним
середовищем.
5. Постійно вдосконалювати матеріальні умови для навчання та
досліджень студентів.
6. Підтримувати етос магістрів і вчених університету та формувати
факультет як дружнє місце навчання студентів [534].
Проаналізуємо цей документ під кутом мети-завдання підготовки
філологів у Польщі. У стратегічному плані чітко виділені чотири загальних
мети: наукові дослідження на світовому рівні (1); найвища якість навчання (2);
розроблення та оптимальне використання досліджень та дидактичної
інфраструктури (3); активне співробітництво філологічного факультету з
соціально-економічним середовищем (4). Вони можуть бути реалізовані
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за вказаний період або є постійними. Кожна мета складається з цілей, які,
своєю чергою, також конкретизовані завданнями [534].
Отже, до прикладу, “Наукові дослідження на світовому рівні” (1)
реалізуються у цілях:
1.1. Досягнення вищої кваліфікації та наукових категорій.
1.2. Інноваційність та відкритість у науковій діяльності.
1.3. Догляд за найвищими етичними стандартами в науці.
1.4. Посилення та постійний розвиток науково-дослідницького
потенціалу.
Для виконання кожної з цілей розроблено завдання, засоби та
терміни реалізації. Зазначимо також, що всі цілі можна розподілити на
довгострокові, однорічні та дворічні. У підрозділі 1.1 увагу приділено розвитку та популяризації дослідницької діяльності магістрів. Для виконання завдань цілі 1.1.6. Мотиваційна діяльність – уведення рейтингу наукової
діяльності на факультеті (інститути, дослідницькі групи, лідери) у 2016 р.
було проведено рейтинг лідерів з наукової діяльності та нагороджено їх
за творчість, що сприяло стимулюванню наукової діяльності в Інститутах
філології та поширенню рейтингу [534].
Для виконання завдань цілі 1.1.7. Збільшити частку студентів-дослідників, учасників ІІІ ступеня та молодих співробітників у наявних дослідницьких
проектах та сприяти діяльності зовнішніх фондів необхідно було у 2016 р.
збільшити кількість т. зв. “грантових проектів”, Діамантові гранти, грантові
програми NCN (Прелюдія, Етюд, Соната, Фуга) та FNP (Start, Skills), а також
грантів, що надані іншими національними та іноземними організаціями.
Важливим для розвитку дослідницької компетенції магістрів також є
розв’язання завдань цілі 1.1.8. Організування семінарів у галузі, підготовка дослідницьких проектів за участю студентів-дослідників, учасників навчання ІІІ
ступеня та молодих дослідників (співпраця з Департаментом дослідницьких
програм), розрахованого на 2015–2020 рр. У програми підготовки магістрів
та докторантів на факультеті впроваджують наукові семінари за спеціалізаціями, які сприяють підготовці наукових та фінансових дослідницьких
проектів, за участю студентів-дослідників, учасників навчання ІІІ ступеня
та молодих науковців.
За п’ять років (2015–2020 рр.) на філологічному факультеті, а отже, в
його Інститутах, має бути вирішено завдання 1.1.9. Просування наукових
публікацій молодих дослідників у відомі журнали, які визнані вищою освітою,
у біометричні журнали, що є сучасною вимогою до магістра та докторанта.
Тому на факультеті університету сприяють значному збільшенню кількості
наукових статей, опублікованих студентами та учасниками ІІІ циклу навчання у відомих журналах, визнаних вищою освітою [534]. На філологічному факультеті Яґеллонського університету з 2015 по 2020 рр. заплановано
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провести моніторинг досягнення магістрів, що збігається з ціллю 1.1.10.
Моніторинг досягнень найбільш талановитих студентів ІІ та ІІІ ступенів з
точки зору принципів параметричного оцінювання. Це дослідження має враховувати досягнення магістрантів та докторантів, які є релевантними для
параметричного оцінення факультету; звіти діяльності відділення; оптимізацію системи оцінювання наукової діяльності студентів ІІІ циклу під кутом
чинного наукового стандарту та принципів параметричного оцінення [534].
Завдання до цілі 1.2. Інноваційність та відкритість у науковій діяльності
стосуються як підготовки, так і майбутньої діяльності магістрів, оскільки
пов’язані з консолідацією та оптимізацією міжнародних контактів на рівні викладачів та молодих науковців. Такі контакти будуть здійснюватися
постійно завдяки їхній інтенсифікації з авторитетними Європейськими
центрами, що підтримують Європейські мережеві заходи, проекти з обміну
молодих вчених, “літні докторські школи”, стажування [534].
Виконання завдань цілі 1.2.5. Міждисциплінарність та відкритість у
наукових дослідженнях сприятимуть формуванню професійних компетенцій та компетенцій дослідника у магістрів-філологів завдяки здійсненню
спільних наукових проектів міжінституційного, міжфакультетського, міжуніверситетського, міжнародного характеру. Планується також створити
нові напрямки дослідження у філологічних галузях, а також досліджувати
інтегративні лінгвістичні та літературознавчі компетенції. Для майбутньої
наукової діяльності магістра важливою була побудова у 2015–2017 рр. міжуніверситетської мережі обміну наукових публікацій в електронному та
паперовому вигляді; введення у каталоги та видання іноземних журналів
публікацій співробітників та докторів наук факультету в контексті виконання
цілі 1.2.6. Поліпшення обміну науковими публікаціями між факультетськими
підрозділами. Дотичними є заходи 2017 р. з виконання цілі 1.2.7. Сприяння
науковим дослідженням – структурування, поширення та постійне оновлення дослідницької проектної бази факультету та бази даних захищених на факультеті дипломів бакалаврів, дисертацій магістрів та докторів наук [534]. У
стратегії велику увагу приділено розвитку та популяризації національної
культури за кордоном, тому було прийнято постійно збільшувати кількість
дослідницьких проектів, присвячених польській культурній ідентичності, в
т. ч. проектів, що фінансуються NPRH; ініціазувати і розвивати співпрацю з
польськими діаспорами, виконуючи ціль 1.2.8. Розвиток досліджень польської
культурної ідентичності щодо іноземних культур [534].
У межах виконання цілі 1.3. Догляд за найвищими етичними стандартами в науці та 1.3.1. Підтримання найвищих етичних стандартів з практикою
академічної доброчесності магістрів потрібно привчати до норм академічної доброчесності шляхом оптимізації процедури захисту інтелектуальної
власності, процедури перегляду. Сприяючи становленню дружнього та
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відкритого співробітництва у відносинах між працівниками, студентами,
докторантами та адміністрацією Яґеллонського університету (1.3.2.) було
(2015 р.) впроваджено процедуру боротьби з плагіатом. Очевидно, що розвиток філологічної науки та підготовки наукових кадрів виконання цілей
1.4. Посилення та постійний розвиток науково-дослідницького потенціалу та
1.4.1. Моніторинг та планування роботи молодих працівників є можливим за
допомогою таких засобів, як прогнозування процесу зміни поколінь; впровадження традицій фахівців у підготовку молодого покоління дослідників;
виявлення нових галузей знань, планування нових напрямків досліджень [534].
Розглянемо детальніше мету 2. Найвища якість навчання, оскільки це
стосується змін у дидактиці – навчальному процесі на філологічному факультеті, яким у стратегії приділено велику увагу та виділено шість цілей,
доповнених та конкретизованих завданнями. Ціль 2.1. Підвищена привабливість дидактичної діяльності в Яґеллонському університеті реалізується через
ціль 2.1.1. Збереження і зміцнення позицій лідера філологічного факультету в
Яґеллонському університеті щодо інших провідних університетів Польщі, які
виконують філологічні дослідження. Для їхнього виконання потрібно постійно
підтримувати та, зрештою, збільшувати кількість студентів факультету; зберігати першу позицію в рейтингу національних університетів; створювати
та розвивати факультетську систему забезпечення якості освіти [534].
Для підтримки та зміцнення унікальної дидактичної підготовки на національному рівні та постійному просуванні її за кордоном (2.1.2) необхідно
створити веб-сайти окремих факультетських підрозділів іноземними мовами. Щоб створити та розробити нові напрямки досліджень з включення
міждисциплінарних міжфакультетських, міжуніверситетських досліджень,
що їх виконують у співпраці з роботодавцями (2.1.3), у 2016–2018 рр. потрібно було винайти гібридні дослідження, що поєднували б спеціальності;
відкрити спеціальність “голландська (нідерландська) філологія”; розширити
вивчення скандинавських мов; створити синологічні дослідження на другому ступені навчання; збільшити кількість студентів MISH, які навчаються
на факультеті. Необхідно також протягом 2016–2018 рр. підтримувати та
розвивати тенденції, наявні на філологічному факультеті, для підтримки
та розвитку унікальних напрямків (2.1.4). У сучасних умовах факультет має
постійно збільшувати кількість студентів, які використовують програми
MOST і Erasmus+; оптимізовувати політику організування цих обмінів на
користь процесу навчання. Виконання цих завдань сприяють реалізації цілі
2.1.5. Оптимізація програм для мобільності студентів [534].
За 2016–2018 рр. на філологічному факультеті покращили дидактичну
підготовку, врахувавши особливості навчання на II і III ступенях та виконуючи ціль 2.1.6. Збільшення кількості курсів, що викладають іноземними мовами.
Задля виконання головної мети Болонської реформи у стратегії прописані
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цілі 2.1.7. Збільшення кількості спеціальностей, реалізованих з іноземними
університетами за взаємовизнаними дипломами; 2.1.9. Оптимізація кредитної
системи зарахування предметів, обраних студентами у процесі міжнародного
обміну, через прозоре визначення кредитів на рівні планування дисципліни;
2.1.11. Доповнення навчальних програм предметами згідно з освітніми стандартами для полегшення випускникам виходу на ринок праці; 2.1.14. Детальний опис
пропозицій дидактичної підготовки на філологічному факультеті іноземними
мовами, які мали б реалізуватися за 2015–2020 рр. Для цього на факультеті
збільшилася кількість спеціальностей та спеціалізацій, дипломи яких були
взаємовизнаними в європейських університетах (2016–2020 рр.); введені
зміни до опису навчальних дисциплін, відповідно до норм зарахування
курсу у закладі, що приймає студента (2015–2016 рр.); розширені пропозиції
факультативних курсів, які додатково сприятимуть входженню випускників
на ринок праці (2016–2017 рр.); внесені детальні описи пропозицій дидактичної
підготовки на факультеті іноземними мовами [534].
Для розвитку можливостей індивідуалізації процесу навчання першого, другого та третього ступенів (2.1.15) створили факультативні групи для
вивчення предметів на міжінститутському та міжфакультетському рівнях. З
ціллю підтримки та популяризації інноваційних рішень, що підвищують
якість академічної дидактики, (2.1.17) у 2016–2018 рр. на факультеті реалізують
та популяризують інновації у найширшому масштабі для покращення навчального процесу, підвищення якості дидактики вищої школи; розробляють
та підтримують дистанційні методи навчання; поширюють та спрощують
процедури такого навчання [534].
Серед завдань, які реалізують цілі: 2.5. Підвищення ефективності внутрішньої системи підвищення якості освіти в Яґеллонському університеті
та культури якості; 2.5.4. Впровадження випускного опитування на рівнх І та
ІІ ступенів; 2.5.5. Оцінення анкет студентських опитувань та доповнення
їх питаннями щодо системи кредитів ECTS, прагнення до створення репрезентативного опитування, до магістрів мають безпосереднє відношення
опрацювання анкети–опитування на першому та другому рівнях навчання
та внесення до студентських опитувань питань щодо відповідності системи кредитів ECTS (2016 р.). Ціль 2.6. Гуманітарна освіта передбачає впровадження загальної гуманістарної освіти студентів факультету у процесі
свідомого формування індивідуальної культурної та особистісної зрілості
студентів-філологів, їхньої освітньої інтелектуальної зацікавленості. Такі
зміни у навчальному процесі сприятимуть доброму засвоюванню знань,
вдосконаленню навичок майстерності сучасного філолога, базованих на
широких міждисциплінарних гуманітарних знаннях [534].
Аналізучи цілі та завдання щодо їхньої реалізації, маємо змогу зробити
висновки, що у навчальний процес на філологічному факультеті Яґеллонського університету були внесені зміни, завдяки яким університет залишився
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лідером серед національних університетів, впровадив загальну гуманістичну
парадигму у професійну підготовку студентів факультету як свідомих культурних зрілих особистостей, зберіг свою ідентичність, унікальність підготовки філологів, збільшив кількість студентів факультету загалом та студентів,
які навчаються за програмами MOST і Erasmus+ за рахунок оптимізацїї
політики організування цих обмінів; створив факультетську систему забезпечення якості освіти.
Розглядатимемо ці зміни у контексті дидактичної системи професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей, оскільки було уточнено
зміст освіти: введені нові спеціалізації, збільшено кількість мов, поєднані
спеціальності для появи нових досліджень (гібрідних), введені курси іноземними мовами, створені факультативні групи для вивчення предметів
на міжінститутському та міжфакультетському рівнях. Було також внесено
зміни до опису програм підготовки для навчання студентів за програмами обміну; від викладачів вимагають розробок методичних рекомендацій
мовами за фахом та іноземними мовами, що покращує якість викладання
спеціальностей, сприяє вдосконаленню навичок майстерності майбутнього
сучасного філолога, з врахуванням засвоєння міждисциплінарних гуманістичних знань. В інститутах філологічного факультету активно впроваджують
нові інноваційні технології; створюють веб-сайти на окремих підрозділах
факультету іноземними мовами; розробляють дистанційні методи навчання,
поширюють та спрощують процедури його проведення. На факультеті з
2016 р. розпочали модернізацію власних пристроїв, остаточне розміщення
лабораторій після процесу побудови інвестиційного комплексу; освоїли
новий простір, збільшили кількість “тихих робочих місць”, кількість аудиторій та конференц-залів, включаючи зали для студентських наукових клубів;
обладнали аудиторії дидактичними мультимедійними пристроями, проекторами, інтерактивними дошками відповідно до цілей: 3. Розроблення та
оптимальне використання досліджень та дидактичної інфраструктури; 3.2. Розроблення та оптимізація використання мовних та перекладацьких лабораторій;
3.3. Значне покращення умов праці всіх факультетських підрозділів в результаті
завершення процесу побудови інвестиційного комплексу та 3.4. Оснащення навчальних кімнат сучасним обладнанням. Процес модернізації також сприяв
покращенню дидактичної підготовки магістрів-філологів, умов діяльності
викладачів та навчанню студентів на факультеті.
Для університету, як полікультурного та багатопрофільного середовища, у якому функціонує філологічний факультет, є найважливими такі
цілі: 4. Активне співробітництво факультету філології з соціально-економічним
середовищем, яке поєднує 4.1 Підвищення думки та експертної присутності
працівників факультету на регіональному, національному та міжнародному
рівнях; 4.1.5. Вжиття заходів для реформування шкільних програм інтегрованих
у програми гуманітарних факультетів Яґеллонського університету; 4.2.5. Спри-
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яння полуляризації розвитку цінностей гуманістичної культури. Виконання
завдань сприятимуть популяризації факультету як закладу з гуманістичним
ставленням до особистої культури студентів та навколишнього соціального
середовища.
Ціль 4.3. Зміцнення системи популяризації факультету уточнена у
4.3.1. Опрацювання інформаційних планів Інституту з презентацією напрямків
спеціалізацій; 4.3.2. Покращення інформаційної та візуальної цінностей вебсайтів. Це довгосторокові цілі розвитку факультету, які реалізують у завданнях: пояснення пропозиції конкретних напрямків спеціальностей на
відділеннях, конкретизація завдань щодо спеціалізацій для популяризації
кола осіб, що зацікавлені навчанням на факультеті у регіональному та загальному масштабі; постійне оновлення веб-сайтів, покращення наявності
ключової інформації, збільшення інформації іноземними мовами. Для
майбутнього працевлаштування магістрів філологічних спеціальностей
потрібно розвивати та налагоджувати зв’язки з центрами зайнятості, тому
довгостроковими є цілі 4.4. Контакти з соціально-економічним середовищем
та установами культури; 4.4.1. Продовження та розширення контактів з роботодавцями; 4.4.2 Визнання нових можливостей для працевлаштування яких
необхідно використовувати наявні та створювати нові контакти, щоб спростити випускникам факультету пошук роботи, у т. ч. у секторах послуги
та промисловості, а також в установах культури; проводити моніторинг
тенденцій на ринку праці, напрямки розроблення нових технологій та
інших галузей, де необхідні знання іноземних мов, і зміцнення розвитку пропозицій у філологічній галузі. На факультеті збільшують кількість
магістерських та докторських дисертацій за темами, які запропоновані
представниками соціально-економічного середовища та культурними установами, відповідно до цілі 4.4.3 Сприяння співпраці з соціально-економічним
середовищем при виборі тем магістерських та докторських дисертацій. Це
сприяє отриманню проектів, грантів та їхньої реалізації на національному
та міжнародному рівнях.
Ретельний аналіз стратегій розвитку філологічних факультетів Педагогічного університету імені Комісії народної освіти, Вроцлавського та Жешівського університетів дає можливість стверджувати, що зміни у цих вищих
закладах освіти повністю збігаються з прописаними в документах.
Розглянемо мету-завдання розвитку вищої освіти у Чеській Республіці.
Реформа чеських університетів, як і усієї вищої школи країн відбувалася поетапно відповідно до документа міністерства освіти “Довгостроковий розвиток освітньої, наукової, дослідницької, мистецької та ін. творчої інноваційної
діяльності на 2016–2020 рр.”. Розвиток діяльності університетів залежав від
таких пріоритетних напрямів:
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1. Гарантія якості: надання університетам автономності, що пов’язана
з відповідальністю за діяльність.
2. Різноманітність та доступність: освітня пропозиція вищих навчальних закладів відображатиме потреби, інтереси та можливості широкого кола людей, студентів, у т. ч. винятково обдарованих.
3. Інтернаціоналізація: міжнародний характер середовища університетів з інтеграцією абітурієнтів та запрошених професорів у життя
академічного співтовариства, інтенсивні міжнародні контакти у творчих заходах, урахування світового контексту та зарубіжного досвіду
у підготовці навчальних програм.
4. Актуальність: університети у своїй діяльності пропонують новітні
наукові знання та реагують на сучасні події суспільства, потреби
партнерів на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
5. Якість та дослідження, розробки та інновації: якість та актуальність
результатів досліджень вищої школи матимуть міжнародне значення й ефективно будуть впроваджуватися у сферу застосування.
Найкращі вищі заклади будуть брати участь у макрорегіональних,
загальноєвропейських та глобальних проектах й отримуватимуть
престижні міжнародні гранти.
6. Рішення щодо прийняття інформації: управління вищою освітою
та діяльність університету будуть концептуальними, прозорими.
Для аналітичної й концептуальної роботи надаватимуться доступні
якісні, надійні та систематизовані інформаційні джерела достатньої
поінформованості про міністерства, університети та ін. суб’єкти вищої освіти.
7. Ефективне фінансування: фінансування вищої освіти буде стабільним,
прозорим та ефективним. Механізми обчислення внесків прозорі,
справедливі, передбачувані протягом декількох років, вони
сприятимуть покращенню якості діяльності та диверсифікації
університетів [467]. Факультети Карлового університету успішно виконали довгосторокові плани 1999–2004, 2004–2010, 2011–2015 років.
Важливі зміни для подальшого розвитку Карлового університету
(UK) відбулися у 2015 році. Зокрема, довгоочікувана поправка до
закону про вищу освіту Чеської Республіки надала університету
більші повноваження у сфері підготовки та затвердження навчальних програм та впровадження нових систем оцінення якості через т. зв. інституційну акредитацію. Продовжували розробляти
європейські навчальні та наукові програми Erasmus +, Horizont
2020. Університет розпочав III етап оперативної програми (програма “Структурних фондів”) “Наука, дослідження, освіта”, яка має
забезпечити можливість залучення значних ресурсів для оновлення
та розвитку університетської інфраструктури [454].
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Серед важливих цілей 2015 р. виокремимо ті, що стосувалися підготовки магістрів-філологів: забезпечення високої якості навчальної діяльності у
всіх навчальних програмах та зміцнення міжнародного напрямку навчання;
збільшення кількості запропонованих навчальних програм іноземними
мовами (з урахуванням попиту іноземних абітурієнтів на навчання) та сприяння їхньому просуванню в університеті; з цією метою використовували
досвід на факультетах, де така практика успішна; подальше розширення
спектра курсів іноземними мовами, що були пропоновані чеською мовою;
методологічна та адміністративна підтримка щодо спрощення умов реалізації спільних дипломних, дворівневих та багатоступеневих програм міжнародного навчання; більш активне використання коштів для студентської
наукової діяльності з метою підтримки дослідницької діяльності студентіввипускників [454].
У “Довгостроковому – стратегічному плані Карлового університету
2016–2020 рр” опубліковано звернення до викладачів і студентів: “працювати разом для того, щоби Alma Mater, Charles University був у кращому
розумінні “Університетом третього тисячоліття”, вільним, впевненим у
собі університетом, який зберігає свої традиції та одночасно передбачає
розвиток нових дисциплін; був модерним, інспіративним, відкритим світу,
здатним поглинути різні стимули, престижним університетом не тільки в
чеському, але й у європейському світі. Тільки тоді ми будемо успішними”
[465].
Цей довгостроковий план ( 2016–2020 рр.), оснований на довгострокових
планах, прийнятих в 2004 та 2011 роках, та їхньому оновленому варіанті.
Відповідно до документа “відображає швидкозмінні ситуації у світі науки,
освіти, творчої діяльності та роль університету в суспільстві, а також встановлює нові цілі та завдання для альма-матер у найближчі роки і спирається
на все, що було зроблено в минулому ”[465].
Керівництво та члени академічної спільноти Карлового університету
ознайомлені з традиціями найдавніших університетських досліджень на
сході від Рейну та півночі Альп, а також шляхетні наміри, з якими Король
Чехії, а згодом і Римський імператор Карл IV, заснував в середині XIV століття університет, – для посилення освіти чеських земель, тому саме Празький університет запропонував чеським студентам найкращу освіту, щоб
їм більше не довелося їхати за кордон на навчання; а також для залучення
іноземців до столиці Чеської Республіки. Ця традиція не тільки зобов’язує,
але і закликає нас працювати разом, щоб зберегти репутацію Карлового
університету, посилити її у світі та постійно підвищувати її якість та престиж у дусі “принципів Гумбольдта – єдності досліджень та освіти” [465].
Суть документа описана шістьма маштабними цілями: 1. Карловий
університет – для найкращих випускників. 2. Карловий університет як від-
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критий, інтернаціоналізований науково-дослідний університет з широким
спектром привабливих навчальних програм та дисциплін. 3. Карловий
університет – це космополітичний університет, який є привабливим для
іноземних студентів та викладачів. 4. Карловий університет – заклад, що постійно розробляє концепцію навчання протягом усього життя, створюючи
нові пропозиції та формати програм, які можна пов’язати з доуніверситетською та післядипломною освітою. 5. e-UK: Карловий університет – це
місце, де у навчанні використовують сучасні методи та технології. 6. Карловий університет має надійну систему забезпечення якості та оцінення
якості навчальної діяльності. Вони конретизовані частковими цілями, які
реалізуються прописаними інструментами та індикаторами – реальними
показниками виконання цілей [465]. Карловий університет активно працює
над залученням до магістерських програм найкращих бакалаврів як з рідного університету, так і з іноземних. Для виконання першої цілі виділено
також інструменти: моніторинг та оцінення інтересу бакалаврів до окремих навчальних програм; своєчасне звернення до майбутніх претендентів
на навчання та систематична презентація всіх видів навчальних програм
Карлового університету. В університеті постійно контролюють кількісні
показники нещодавно зарахованих магістрантів, які отримали ступінь бакалавра в іншому університеті.
Важливими для підготовки магістрів філологічних спеціальностей є розроблення програм навчання на магістерському рівні, забезпечення міцного зв’язку
наукової і творчої праці з навчальною діяльністю студентів; удосконалення наявних профільних навчальних програм та розроблення нових освітніх програм,
як результат співпраці з окремими відомствами, з Академією наук Чеської
Республіки, а також із зарубіжними університетами; розроблення програм з подвійним вибором спеціалізації, а також доповнення теоретичного
блоку програми додатковими життєво важливими для випускника компетенціями; популяризація сучасних педагогічних підходів, т. зв. навчання
центрованого на студента (tzv. student-centered-learning). Виконання цих
часткових цілей дає змогу реалізувати другу ціль плану через інструменти
(завдання): акцент на високих стандартах якості, пов’язаних з науковою та
творчою діяльністю, вже під час акредитації; систематичний аналіз навчання
студентів; розширення співпраці з науковими та освітніми установами для
виконання обраних магістерських програм; розширення спектра факультативних предметів, які включають співпрацю з громадськими, некомерційними та комерційними сферами; підтримка дослідницької діяльності
студентів у рамках навчальної діяльності, розроблення конкурсів на найкращу дисертаційну роботу. Для виконання завдання потрібно визначити та
зафіксувати: ступінь залучення студентів до наукової та творчої діяльності;
послідовне впровадження наукової та творчої діяльності в навчальні плани
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акредитованих навчальних програм та профілів випускника; розширити
кількість змагань за найкращу студентську роботу; регулярне нагородження
успішних викладачів [465].
Також виділимо часткові цілі, що дають можливість виконати третю
ціль: підвищити спектр навчальних програм на іноземних мовах, де це необхідно, для розроблення навчальних програм як двомовних; продовження
підтримування та розширення спільних програм та програм навчання з
подвійним вибором; сприяння мобільності в рамках Erasmus +, фонду мобільності Карлового університету, дослідницьких проектів та інших форм;
зосередитися на якісному аспекті. Для цього в університеті передбачено:
використання всіх форм інтернаціоналізації: лекції та курси іноземних
фахівців, участь у міжнародних студентських змаганнях, міжнародне співробітництво та зарубіжні онлайн-курси, розвиток мовних навичок усіх категорій співробітників і студентів; підтримка розвитку віртуальної мобільності, міжнародного співробітництва в онлайн-курсах; розроблення “вікон
мобільності” для фізичної особи або віртуальної мобільності як частини
навчальних програм; участь у європейських та неєвропейських проектах
(“Горизонт 2020”, “Еразмус +”, норвезькі фонди, Комісія Фулбрайта) – з подальшим урахуванням кількості навчальних програм іноземними мовами,
кількості вітчизняних та іноземних студентів у цих та подвійних програмах
навчання; кількості навчальних програм з “мобільними вікнами”; збільшення кількості іноземних мов у навчальних програмах чеською мовою;
репрезентація різних форм віртуальної мобільності.
Прокоментуємо виконання цієї цілі за 2015–2016 роки. Для навчання
на факультетах Карлового університету у 2015/2016 рр. було розроблено
та запропоновано загалом дев’ять курсів на бакалаврському рівні, дев’ять
курсів на дворічній магістерській підготовці, сорок курсів на рівні подальшої
магістерської підготовки та майже сто п’ятдесят докторських навчальних
програм іноземними мовами (переважно англійською мовою, три програми французькою, чотири німецькою). Посилене просування іноземних
мов у програми навчання пов’язане з реалізацією дослідницького проекту в
Празі. Активна взаємодія з проектом сприяла поширенню пропозиції про
навчання в університеті студентів з Малайзії, Бразилії, Китаю та співпраця
з посольствами країн (наприклад, консульство Сан-Паулу). Також було
посилено моніторинг попиту і потреби y регіоні навчання іноземними
мовами. У наступному році посилилася співпраця зі студентами та їхніми
асоціаціями, щоб отримати додаткові стимули для покращення пропозиції
програм вивчення іноземної мови [572].
Серед часткових цілей, що конкретизують п’яту ціль, виділимо: заохочення до поширення сучасних технологій в освіті, щоб елементи електронного навчання належним чином доповнювали повсякденні заняття;
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заохочення до відкритого навчання (відкриті освітні ресурси, включаючи
MOOCs); використання розвинутих міжнародних мереж та їхнього досвіду
задля застосуання сучасних технологій в освіті; забезпечення гарантії якості
при використанні елементів дистанційного навчання та відкритих навчальних
матеріалів. Для їхнього виконання у Карловому університеті створені системи фінансової, матеріально-методичної підтримки електронного навчання,
університетська платформа для довгострокового концептуального розвитку; розроблені дидактичні курси з використання електронного навчання
та інших методів дистанційного навчання; впроваджено системи та ресурси
для підтримки розвитку сучасних технологій в освіті, включаючи методичні
матеріали, веб-інформаційні платформи, он-лайн навчальні курси та довідковий центр; створено та впроваджено засоби підтримки доступу до відкритих навчальних матеріалів; встановлено системний контакт з іноземними
партнерами в галузі дистанційного навчання та використання їхнього позитивного досвіду. Сприяти цим заходам, які є надзвичайно важливими для
дидактичної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, зобов’язали
університетський центр у Центральній бібліотеці UK, що забезпечило матеріально-методичну підтримку з дистанційного навчання; також утворена
постійна робоча група з дистанційного навчання. Заплановано було створення
методологічних вказівок для підготовки та впровадження курсів електронного
навчання як у мережі Карлового університету, так і у міжнародних мережах.
Виконання цілей фіксували через показники, як кількість нових відкритих
навчальних матеріалів у Карловому університеті, кількість нових матеріалів
у формі MOOCs; створення центральної точки доступу, за допомогою якої всі
режими е-навчання стали легкодоступні студентам та науковцям; створена
загальноуніверситетська система, що гарантувала мінімальні вимоги до якості
електронного навчання у Карловому університеті [465].
Для кращої професійної підготовки магістрів-філологів було заплановано створити комплексну систему оцінювання якості освітніх заходів;
покращити якість викладання курсів; розробити систему регулярного оцінення навчальних програм – у межах виконання шостої цілі. Задля цього
виділені інструменти: визначення ефективних модулів оціненя якості освіти
(оцінення якості дисертацій та ін. інфраструктури); підтримка системи
контролю проти плагіату поточних та випускних робіт студентів Карлового
університету; підготовка та впровадження курсів педагогічної майстерності
для молодих вчених; успішна акредитація всіх запропонованих напрямів
освітніх та навчальних програм; встановлення правил системи забезпечення
та оцінення якості навчальної діяльності в Карловому університеті відповідно до міжнародних стандартів; розроблення системи оцінення поточних
та випускних кваліфікаційних робіт, пов’язаних з оціненням навчальної
діяльності випускника з подальшою фіксацією кількісних показників [465].
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До сучасних цілей, які впливають на підготовку магістрів, віднесемо і
“підготовку та впровадження нової видавничої політики, включаючи електронні публікації”. Керівництво KU впроваджує нову концепцію видавничої
політики, оскільки усвідомлює зміни умов поширення знань у сучасному
суспільстві, важливість видавничої діяльності академічного персоналу, зміни
ролі окремих ЗМІ, особливо з розширенням та використанням Інтернету
[465].
Для стратегічного розвитку необхідно, щоб Карловий університет був
готовий не тільки реагувати, але й активно впливати на реформування
системи вищої освіти у Чеській Республіці. Це стосується і міжнародного,
і, особливо, європейського, з урахуванням зростаючого залучення KU до
міжнародних організацій (наприклад, ОЕСР, ЄС) та об’єднань (наприклад,
EUA, UNICA). Крім того, для внутрішнього розвитку університету також
необхідно, щоб умови для впровадження зростаючої кількості дисциплін,
які мають свою специфіку, та спектр діяльності факультетів, були свідомо
та рефлексивно збалансовані з умовами, що сприяють зміцненню узгодженості в університеті [465].
Західночеський університет (ZČU) в Плзьні працює за своїм довгостроковим планом на період 2016–2020 рр., який розроблений з урахуванням
стратегічного документа міністерства освіти “Довгостроковий розвиток
освітньої, наукової, дослідницької, мистецької та ін. творчої інноваційної діяльності на 2016–2020рр.” У документі наголошували, що необхідно “основні
цілі, часткові цілі держави, методи виконання, показники цільового статусу
та очікувані ризики, усі пріоритетні цілі повністю врахувати” [467]. Також
визначили місію Західночеського університету: “Ми хочемо бути сучасним
та процвітаючим університетом, який має чітко визначену позицію у вищій
освіті та успішний у ній, відмінний і унікальний. Ми пишаємося традицією вищої технічної школи та одночасно прагнемо до нашого визнання як
університету, відкритого міждисциплінарного, відповідального за свою
професійну та громадську роль”. Наголошено, що Західночеський університет – стабільна та збалансована установа, має бездоганну ідентичність та
цілеспрямовано реалізує свою довгострокову стратегію [467, с. 12].
Довгостроковий план ZČU 2016–2020 є доповненням до національних
та регіональних стратегій (RIS3, ITI), збігається з довгостроковим планом
міністерства освіти та стратегічним документом Європа 2020 та ін. У документі закладу виділені три ключові цілі:
1) Якість та релевантність. Заохочувати культуру якості у всіх напрямках діяльності університету, тобто в освітніх, науково-дослідних та
художніх, освітніх та службових установах, з зовнішніми партнерами. Якісно виконувати чітко визначені цілі.
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2) Інтернаціоналізація та відкритість. Сприяти ефективній інтернаціоналізації всієї діяльності університету. Інтернаціоналізацію сприймаємо як відкритість університету людям, ідеї та цінностям.
3) Партнерство та різноманітність. Розвивати взаємовигідні партнерські зв’язки на регіональному, національному рівнях у межах усіх університетських та міжнародних заходів. Створені партнерські зв’язки сприятимуть більшій різноманітності у навчальних пропозиціях, творчій роботі та
мобільності у соціальній сфері [467].
Ключові цілі пов’язані з ефективним та прозорим управлінням та обізнаністю про ZČU на різних рівнях. У довгостроковому плані розвитку
визначені поточний статус, цільовий статус, індикатори цільового статусу
і методи досягнення цільового статусу. Розглянемо лише ті з них, які стосуються дидактичної підготовки магістрів-філологів.
В університеті запроваджені комбінована та дистанційна форми навчання. Поточний стан свідчить про те, що жодна програма навчання в
ZČU не акредитована у дистанційній формі навчання (за винятком деяких
програм навчання протягом усього життя). Восени 2014 року була створена
концепція дистанційної освіти в ZČU, яка надає завершену інформацію про
дистанційне навчання в університеті. Дистанційне навчання відбувається у
двох формах: через дистанційні системи (курси електронного навчання, навчальні програми) або як індивідуальне навчання з власної ініціативи студентів (відкриті курси електронного навчання різних установ та університетів).
ZČU не має затвердженої університетської стратегії в галузі комбінованого
та дистанційного навчання, не проводить постійний аналіз тенденції в освіті
або попиту від компаній. У ZČU не розроблені централізована та легкодоступна пропозиція про можливості навчання за дистанційною формою,
що використовує електронну підтримку, і не запропоновано дистанційного
навчання на початковому або безперервному навчанні іноземним студентам.
У ZČU не забезпечено технічно-методичної бази для викладачів та студентів
у рамках комбінованих та дистанційних форм навчання. Колишня технічна
та методологічна підтримка консультантів-репетиторів відбувається несистематично в різних проектах на факультетах або на окремих кафедрах. У
ZČU витрати на навчання не відшкодовуються, це відбувається лише в межах
проектів. Цільовий статус надає можливість побачити перспективу: ZČU
є важливою та визнаною установою в галузі дистанційної та комбінованої
освіти; створення, затвердження та впровадження стратегії університету в
галузі комбінованого та дистанційного навчання з вибраними галузями, для
яких є доцільним та необхідним надання освітніх можливостей; відповідно
до сучасних тенденцій освіти та попиту з боку компаній, шкіл, державних
адміністрацій та тих, хто зацікавлений в навчанні у ZČU підготовлено пропозицію щодо комбінованого та дистанційного навчання для програми
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навчання протягом усього життя, яка постійно оновлюється і легкодоступна
тим, хто зацікавлений в навчанні; необхідно розробити технічно-методичне
підґрунтя для консультантів та викладачів з синхронного та асинхронного
навчання в дистанційному навчанні й об’єднаних форм навчання відповідно
до сучасних тенденцій в окремих галузях та до потреб конкретних працівників; розробити систему розпізнавання навчального управління курсами
електронного навчання як специфічної форми навчальної діяльності, яка
вважається в університеті еквівалентною педагогічній діяльності із запланованими годинами.
Для виконання поставлених завдань важливо визначити індикатори цільового статусу (показники): кількість студентів у загальній та дистанційній
формах навчання становить 20% від загальної кількості студентів, які беруть
участь у роботі ZČU; обрано п’ять напрямів підготовки, що підходять для
реалізації в дистанційній формі навчання; у кожному навчальному році
доступні найсучасніші інформаційні матеріали із сукупною пропозицією
і формами комбінованого та дистанційного навчання, навчання протягом
життя на всіх відділеннях ZČU; 50% академічного персоналу, який бере
участь у програмі комбінованого або дистанційного навчання, завершує
програму навчання протягом усього життя, спрямовану на інноваційні
методи навчання, електронні дистанційні системи [467].
Визначені методи досягнення цільового статусу:
• Розробляють та затверджують детальний стратегічний документ
про комбіноване та дистанційне навчання, постійно проводять моніторинг виконання зобов’язань, визначених у ньому.
• Виділяють спеціалізоване професійне робоче місце для працівників у вищих закладах, школах, фірмах та інших установах Чеської
Республіки та за її межами.
• Продовжують дослідження методів комбінованої та дистанційної
освіти, розробляють співпрацю за проектами з чеськими та іноземними закладами, що спеціалізуються на цих видах освіти.
• Визначають об’єктивні критерії для викладання навчальних курсів
у запланований час.
• На початковому етапі пропонують доступну і добре розроблену
загальноосвітню пропозицію в області комбінованого та дистанційного навчання і навчання протягом усього життя (пропозиція
чеською та іншими мовами).
• Розробляють маркетингову стратегію для розвитку безперервного
навчання в ZČU; створюють і регулярно оновлюють веб-сайт університету та інші інформаційні матеріали, що пропонують комбіновані
та дистанційні форми навчання на всіх відділах ZČU.
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•

Організовують методологічну підтримку академічного персоналу
для підготовки та реалізації комбінованих та дистанційних форм
навчання, систему підготовки наукових кадрів для цих форм навчання.
• Створюють умови для мотивації викладачів до участі у цих формах
навчання (графік, фінансування, робочі місця тощо) [467].
Для результативного виконання цілей потрібно враховувати ризики, що
виникають: зменшення кількості заявників на комбіноване та дистанційне
навчання; проблеми з виконанням повної зайнятості у навчанні, наприклад,
заняття у суботу або ввечері не задовольняють викладачів та студентів [467,
с. 41–43].
Розглянемо виконання цілі з мовної підготовки, реалізація якої є надважливою у період з 2015–2020 рр. Аналіз поточного стану дає змогу стверджувати, що у ZČU неповна загальна та спеціалізована мовна підготовка
забезпечується централізовано UJP (університетський центр мовної підготовки) для студентів семи факультетів ступеня бакалавра і магістра на
денній та комбінованій формах навчанні та для студентів трьох факультетів університету (бакалавріат, магістратура і докторантура) на повному та
комбінованому навчанні. Економічний та філософський факультети забезпечують непрофесійну мовну підготовку самі. У ZČU було запропоновано
запровадити модульну систему мовної підготовки. Студенти першого курсу
всіх факультетів регулярно складають іспит з англійської мови перед початком семестру. Рівні мовних курсів у ZČU стандартизовані відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчання, викладання,
оцінювання. В університеті не має жодних стандартів підготовки мови на всіх
рівнях навчання. Комплексна мовна система підготовки не створює інструменти для підтримки мобільності студентів. Немає вимог щодо рівня знання
мови для вступу іноземних студентів на навчання чеською та іноземними
мовами. В рамках програми “Навчання протягом життя” для студентів та
працівників компаній, що працюють у ZČU, є широкий спектр курсів. Мовні
курси включені в U3V (університет третього віку), а з 2015 року працює літня
школа комунікацій англійською мовою для докторантів. У ZČU регулярно
організовують міжнародну літню мовну школу. Запропоновано концепцію
мовної освіти для академічного та неакадемічного персоналу ZČU. Для іноземних студентів, які навчаються в ZČU, розроблені курси чеської мови як
іноземної мови. В рамках проекту INTERSTUD для підтримки талановитих
студентів з–за кордону слухачі до вступу на перший рік навчання отримують
інтенсивний курс підготовки чеської мови як іноземної. Для претендентів
на навчання в ZČU реалізують інтенсивну щорічну програму підготовчого
курсу чеською мовою. Впроваджена низка підготовчих курсів для міжнародних іспитів з мови (IELTS, TOEIC, Cambridge Exams). В університеті IELTS є
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навчальним модулем та з 2015 року готують до TOEIC (головно для представників компаній). Регулярно проводять конкурентні конференції професійних презентацій іноземними мовами для ознайомлення студентів та
професійні презентації іноземними мовами, створені студентами впродовж
навчального року. Студенти змагаються у секціях з англійської, німецької,
російської, чеської як іноземної мови та романських мов.
Характеристика цільового статусу надає можливість передбачити результати виконання :
• Розроблена та впроваджена концепція мовної та професійної підготовки у ZČU, включаючи мовну підготовку іноземних абітурієнтів
для навчання (як чеською, так і іноземними мовами).
• В університеті встановлено стандарти мови, які задовільняють вимогам рівня мови та навичкам випускників індивідуальних вищих
навчальних закладів за національною кваліфікаційною базою. Вони
необхідні для перевірки мовних навичок студентів.
• Мовне навчання служить підтримкою як для виїзду на навчання,
так і для приїзду (мобільність студентів та працівників). Створена
система, яка дає можливість іноземним студентам та викладачам
подолати мовний бар’єр. До цієї системи включені консультування
та викладання чеської мови, інтенсивний або довгостроковий курси.
Чітко прописані індикатори цільового статусу (показники): концепція
мовної та професійної підготовки для іноземних абітурієнтів для навчання
у ZČU як чеською, так і іноземною мовами, в т. ч. маркетингова підтримка;
визначені стандарти мовної підготовки студентів у ZČU для окремих рівнів
освіти та загальної освіти; визначений мінімальний рівень мовної підготовки
до навчання іноземних претендентів; 20% академічного та неакадемічного
персоналу ZČU відвідують мовні курси.
Методами досягнення цілі є:
• Впровадження мовної концепції та професійного навчання в ZČU,
включаючи мовну підготовку для іноземних заявників на навчання
(чеською та іноземними мовами).
• Розроблення та встановлення стандартів мовної підготовки для студентів ZČU для окремих ступенів вищої освіти. Визначення вимог
мінімального рівня мовних знань для іноземних заявників на навчання.
• Впровадження модульної системи мовної освіти, в т. ч. створення
міжнародних можливостей складання лінгвістичних іспитів відповідно до стандартів підготовки мови та зайнятості на ринку праці.
• Впровадження концепції освіти академічного та неакадемічного
персоналу ZČU. Визначення мінімального рівня знання мови для
нових співробітників ZČU та працівників віком до 35 років.
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Виконання цієї цілі дає змогу передбачати ризики: немає послідовності
у мовній підготовці та кар’єрного замовлення [467, с. 43–44].
Розвиток вищої освіти Угорщини відбувається у межах плану інституційного розвитку, який визначає стратегічні цілі з 2016 по 2020 рр. Підготовці
документа розвитку Будапештського університету (ELTE) передувала широка академічна дискусія: проект обговорювався на конференції голів та
лідерів керівництва закладу, університетської спільноти. Документ стратегії
був підготовлений центральними відділеннями університету, кабінетом
ректора, канцелярією та факультетами. План розроблений відповідно до
документа “Зміни у вищій освіті” [457]. ELTE зміг в минулому перебороти
складні економічні, демографічні та конкурентні проблеми та зберегти
свою видатну позицію у вітчизняній вищій освіті, що забезпечило адекватну
основу для розвитку університету на подальший період. З 2016 по 2020 рр.
університет прагне до збалансованої реалізації цілей, що викладені у новому плані інституційного розвитку, приділяє головну увагу виконанню
стратегічних цілей щодо людських та фінансових ресурсів: розроблення
та впровадження нової комплексної програми підвищення кваліфікації на
базі спеціалізованих навчальних закладів; зміцнення передового досвіду у
дослідженні та розробленні тих елементів у мережі ІКТ (K+F+I), яких бракує; більш ефективна, більш цілеспрямована інтернаціоналізація навчання;
систематичний моніторинг роботи університету (шляхом удосконалення
методичної бази); підтримка вирішальної ролі ELTE у підготовці викладачів (повний спектр по горизонталі), а також підвищення подальшої ролі
вчителя у навчанні; розширення пропозицій щодо навчання відповідно до
вимог ринку праці та соціальних потреб [457]. У галузі наукових досліджень
визначені цілі: посилити вимоги до якості досліджень у всіх науках згідно з
міжнародними стандартами; розробити цільову дослідницьку інфраструктуру; забезпечити розвиток організування та управління дослідницькою
діяльністю. Як національно важлива установа ELTE зміцнює свою присутність та діяльність у столиці та центральному регіоні країни. Це ще більше
сприятиме посиленню міжнародної присутності університету як у сфері
освіти, так і в наукових дослідженнях. Були визначені завдання університету
на міжнародному рівні: збільшити діяльність у міжнародних університетських мережах та регіональному співробітництві; розвивати двосторонні
міжнаціональні відносини зі стратегічними партнерами; підтримувати
транскордонну освіту, угорську мову та культуру; ініціювати спільні дослідницькі проекти в Hungarology (наука про угорську мову), розширити територію проведення внутрішніх і міжнародних семінарів; посилити
послуги з іноземної мови, що даються іноземним студентам, тим самим
зміцнити пріоритет університету [посилання на сайт: https://www.elte.hu /
dokumentumok/ift]. Таким чином було створено IFT – комплексний документ
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стратегічного розвитку університету, в межах якого розвиватимуть ключові
галузі, конкретні факультети, спеціалізації тощо [457]. У Плані інституційного розвитку також визначені напрями діяльності, основні інструменти/
дії та основні показники.
Розглянемо ціль 3. Cтратегія інституції, оскільки вона пов’язана з підготовкою магістрів. Серед напрямків діяльності цілі виділимо засоби, які
сприятимуть реалізації завдань:
– збільшення важливості програми підготовки магістрів та докторантів. Удосконалити вимоги щодо присудження ступеня магістра та
доктора. З цією метою посилити роль співпраці з іншими університетами (3.2.1.1.1.);
– збільшити кількість докторантів, які отримали ступінь магістра,
(нероздільне навчання магістра) (3.2.1.1.1.1.);
– розроблення та впровадження нової програми магістра (професійної
підготовки), розроблення програми з проблем соціальної та економічної галузей – багатопрофільні й міждисциплінарні. Програми
навчання магістрів мають бути більш гнучкими, пов’язані з іншими
галузями (3.2.1.1.1.2.) [457].
Серед основних інструментів/дій виділимо: визначити курси підготовки
магістра та докторанта, які читають фахівці, де це можливо, збільшити
кількість студентів; розробити стратегію набору персоналу, план дій, почати
їх реалізувати; впровадити програми університетського рівня для нових,
міждисциплінарних та міжфакультетських курсів; порівняти ступінь магістра університету на міжнародному рівні – розглянути нові програми і нові
форми навчання магістрів (наприклад, літні школи), розвивати ініціативу на
університетському рівні; підготувати план дій та почати їх імплементувати;
збільшити навчальні курси англійською мовою; продовжити консультації
з висококваліфікованими викладачами, організувати підготовку вчителів,
збільшити суму державної стипендії (нормативної).
Основними показниками виконання цих завдань є: кількість студентів на
рівні магістра/бакалавра в ЕЛТЕ; кількість студентів, які навчаються за ступенем магістра, від загальної кількості студентів; кількість докторантів у
порівнянні з загальною кількістю студентів; кількість аспірантів (англійська
мова навчання) [457]. Багато уваги у плані інституційного розвитку приділено процесу інтернаціоналізації. Оскільки в ELTE недостатньо навчальних
курсів акредитованих англійською мовою, запропоновано розвивати іноземні мовні компетенції (мовні навички) угорських студентів; збільшити
кількість курсів англійською мовою, підтримувати викладачів – іноземних
громадян, які працюють в ELTE, збільшити число запрошених професорів;
збільшити кількість курсів для магістрів англійською мовою; ефективно сти-
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мулювати участь угорських студентів у програмах мобільності; збільшити
кількість бакалаврів/магістрів, які отримують подвійну спеціальність [457].
Основні інструменти/дії для реалізації цілей: створити фінансовий фонд
на рівні університету для інтернаціоналізації навчання (система подання
документів); для інших цілей: розроблення та підтримування курсів англійською мовою, розроблення наявних курсів магістратури англійською мовою
(зменшити кількість робочих годин); розробити англійською мовою усі документи у контексті політики підтримки іноземних студентів; фінансувати
стажування (1–3 місяці ) для вивчення міжнародного досвіду; як доповнення стипендії Erasmus+ для угорських студентів (за межами наявних можливостей); визнати розробку спільних чи подвійних програм навчання як
додаткових завдань або зменшити години навантаження; більш інтенсивне
запровадження ступеневої освіти, обмін програмами підготовки міжуніверситетської освіти як інструмента розвитку знань випускників; протягом
двох–трьох років зосередитися на акредитуванні іншомовних програм для
просування ELTE; покращити мовні навички викладачів, підготуватися до
проведення внутрішніх тренінгів для покращення викладання англійської
мови та навчання студентів іноземної мови; підвищення стимулу студентів
вивчати мову при вступі до університету; поліпшення умов, обрати англійську мову як факультативний предмет [457].
Основними показниками реалізації цих завдань вважатимуть кількість
студентів, які навчаються угорською мовою, та тих, які навчаються на курсах англійської мови; кількість іноземних студентів порівняно з загальною
кількістю студентів; кількість програм спільного чи подвійного навчання та
їхнє використання (кількість студентів); кількість іноземних студентів, які
беруть участь у магістратурі, %; кількість іноземних студентів на ступені
магістра, %; кількість студентів, учасників програм мобільності (зовнішня
та внутрішня мобільність) [457, o. 25–26].
Важливою для нашого дослідження є ціль 3.2.1.2. Визначення ролі ELTE у
збереженні і подальшому зміцненні підготовки викладачів усіх рівнів шкіл. Розглянемо лише ті цілі, які стосуються підготовки викладача/вчителя. В ELTE метою
номер один залишається професійна підготовка вчителя в Угорщині. Вона
багатопрофільна та багатогранна, реалізація цієї мети потребує об’єднання
факультетів та навчальних закладів, залучених до педагогічної освіти, ефективного співробітництва у цій галузі, розвиток наукового фонду, науководослідної та методологічної бази та просвіти. ELTE має відігравати провідну
роль у педагогічній освіті серед інших установ та навчальних закладів. Одна з
найважливіших місій ELTE – збереження безперервної системи підготовки вчителя
для всіх рівнів шкіл, забезпечення країни вчителями середньої школи.
У плані виділені пріоритетні цілі:
– розвиток змісту і структури підготовки вчителів;
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подальший розвиток організованої, конкурентоспроможної, якісної
підготовки вчителів; збільшення студентів; IT-навчання для вчителів,
студентів професійної та педагогічної підготовки; розвиток відносин
та розширення співпраці в рамках професійної підготовки в школах;
розширення міжнародного співробітництва;
– розроблення повної вертикалі безперервної підготовки вчителя/
викладача;
– забезпечення професіоналізму персоналу, організаційної та нормативно-правової бази; програм підготовки вчителів. Створення
центрів для майбутньої комплексної програми підготовки та акредитації установ;
– збереження та розвиток наукового стандарту педагогічної освіти.
Збільшення внеску у розвиток громадської освіти: дисциплінарні,
методологічні, педагогічні та психологічні дослідження розвитку
діяльності. Крім того, розширення участі державної перевірки професійних навчальних програм освіти. Виконанню цілей сприятимуть дії: посилення досліджень у педагогічній галузі та збереження
провідної ролі ELTE; зміцнення та підтримка досліджень під кутом
зору підготовки вчителів (програма Horizont 2020, використання
потенціалу); загальна підтримка розвитку навчальних програм інформаційного зв’язку з використанням інноваційних технологій, з
урахуванням індивідуальних шляхів навчання і результатів навчання;
ІТ-навчання для вчителів: принаймні один семестр обов’язкового
навчання студентів –майбутніх вчителів; усунення застарілості інфраструктури, що підтримує педагогічну освіту; впровадження концепції ELTE щодо забезпечення якості педагогічної освіти, розвиток
центру підготовки вчителів; посилення співпраці між факультетами
підготовки вчителів та підтримка спільного забезпечення кадрами;
посилення партнерства між університетом та школою – “стратегія
університету NOIR+”, зокрема, посилення ролі навчання на практиці
та ін. [457].
Звернено увагу на забезпечення професіоналізму персоналу та ініційовання
підтримки вітчизняної та міжнародної наукової співпраці; національну та
регіональну координаційну роль у науково-дослідній діяльності; розроблення спільного дизайну, з метою сприяння співробітництву; заохочення
до наукової публікації; публікацію сертифікованих брошур педагогічного і
предметного змісту для методичної підготовки вчителя; продовження серії
“Викладачі-науковці – викладачі-вчителі” за участю зарубіжних учасників;
підтримку педагогічних програм та програм докторантури [457].
Основними показниками для реалізації цілей є : кількість курсів та ступінь
їхнього використання; кількість курсів викладання професійної методики;
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кількість докторських ступенів з педагогічної галузі; кількість завершених
курсів підготовки; кількість програм підготовки докторанта в галузі підготовки вчителів та професійної методики; кількість місць для прийому
студентів; статистика (студент/відсів); кількість публікацій з галузі педагогічної підготовки; кількість учнів, які навчаються на курсах університету
ELTE [457, с.30–32].
Розглянемо ще ціль 3.2.3. Стратегічні напрямки у міжнародній діяльності, яка знаходить відгук у планах розвитку всіх країн, які досліджуємо,
оскільки є показником інноваційності, модерності, конкурентоздатності
університету на сучасному етапі розвитку. З-поміж восьми напрямів виділимо: збільшення активності університетських мереж; підписання міжвідомчих двосторонніх угод про співробітництво; розвиток стратегічного
співробітництва в рамках співпраці з партнерами; використання програми
Stipendium Hungaricum; збереження угорської мови та культури; співробітництво у рамках Карпатського басейну, створення позашкільного навчання;
збільшення кількості курсів іноземної мови та кількості студентів [457].
ELTE задіяний у дев’яти університетських мережах, які є важливим
інформаційним потоком між установою і партнерами, а також збільшує
популяризацію університету. ELTE посилює участь у конкретних проектах
в країнах, що розвиваються, наприклад, LERU (League of European Research
Universities – Ліга Європи – науково-дослідні університети) та CELSA (Central
Europe Leuven Strategic Alliance – Центральноєвропейський Левенський
Стратегічний Альянс), які є частиною мережі.
Основними показниками виконання завдань є: запрошення/організування
університетської мережевої події; створення посади для роботи в університетській мережі; розробки на базі мережевого зв’язку університету, наукових
досліджень та співробітництва у галузі освіти [457, o. 43–44].
Дебреценський університет (DE) також урізноманітнює, єднає та систематизує діяльність у надані освітніх послуг громадянам Угорщини. Крім
послуг у сфері освіти, дослідження, охорони здоров’я та профілактики,
сільського господарства, університет зміцнює співпрацю у сфері бізнесу.
Головна діяльність університету направлена на охорону здоров’я. Стратегічними цілями DE є досягнення економічного розвитку з використанням його
бази знань та академічних можливостей, інтернаціоналізація та посилення
конкурентоздатності. Університет реагує на виклики зміцненням зв’язків з
економікою та суспільством, забезпеченням якості в освіті [497].
Стратегічною ціллю 3.2.1.1. є розвиток транскордонного навчання для
Карпатського регіону, використання навчальної бази університету для розширення можливостей навчання угорців; збільшення співробітництва для навчання,
проведення тендерів та досліджень; створення установ у Трансільванії та Закарпатті. В університеті посилюється роль та частка дистанційного нав-
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чання, магістерських та докторантських програм, курсів спеціалізації, а
також відбувається підготовка викладацького складу для зазначених курсів.
Досягнення цілі сприятиме розвитку угорської вищої освіти Карпатського
басейну та забезпечить доступ всього Угорського Карпатського басейну до
якісної транскордонної угорської освіти [497, o. 17].
Реалізація цілі 3.2.1.2. Розроблення практичної та ринкової орієнтованої
пропозиції навчання, змісту навчання, зміцнення релевантності ринку праці
дасть можливість забезпечити студентів реальним оціненням ринку праці. В
університеті заплановане навчання за подвійними спеціальностями, кооперативне навчання, розвиток професійної підготовки. Для цього також
розроблено програми з подвійною спеціалізацією, запроваджені нові курси
для розвитку професійного навчання та безперервного навчання (навчання
протягом життя); системні механізми моніторингу потреб ринку праці,
включення їх до навчання; прагнення тісного співробітництва у сфері практичного навчання; зміцнення співпраці з роботодавцями.
Пріоритетними для DE є зміни у змісті, методології навчання, покращення його ефективності у межах цілі 3.2.1.6. Освітні інновації, модернізація
структури, методів та змісту вищої освіти. Для заохочення впровадження
інноваційних методів та засобів у навчальному процесі постійно підтримують та заохочують професійну та педагогічну підготовку, підвищують кваліфікації викладачів; активно залучають студентів до вправляння за новими
технологіями та інструментів їхнього застосування у навчанні.
Цілі 3.2.1.7. Збільшення кількості студентів, які навчаються іноземною
мовою, розвиток навчання іноземною мовою; 3.2.1.8. Покращити міжнародну
значущість університету через навчання іноземними мовами; 3.2.1.9. Заохочення
мобільності студентів та викладачів – сприяють інтернаціоналізації університету. Введення навчальних курсів з викладанням іноземною мовою (частіше
англійською) створює сприятливі умови для розширення контингенту іноземних студентів, мобільності студентів та викладачів [497]. Формулювання
цих цілей та умов їхньої реалізації збігається зі стратегічними цілями як
усіх угорських університетів, так і з пріоритетними цілями вищої освіти
Польщі, Чехії, Словаччини.
Ціль 3.2.1.12. Завершити підготовку та підвищення кваліфікації викладачів
до кінця стратегічного періоду – важлива для DE. Для розвитку підготовки
викладачів університет створює організаційний фонд та центр підготовки.
Метою університету є координування навчального забезпечення підготовки,
що охоплює ввесь спектр педагогічної освіти, зміст та синергію в організуванні освіти. Іншою метою є розроблення необхідних умов для нового типу
уніфікованої підготовки викладачів у всіх сферах та у виконанні регіональних
завдань. Завдяки досягненню цілей Дебреценський університет зробить
свій внесок у поліпшення якості державної освіти, яка є одним із ключових
елементів розвитку та життя [497, o. 20–24].
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Університети Угорщини, окрім навчальної та дослідницької, виконують
ще третю місію, яка визначена в інституційних планах розвитку університетів. Наприклад, у Дебреценському університеті головну увагу приділено
спільному використанню нових компетенцій, які отримані завдяки освітнім програмам у сфері бізнесу, пов’язані із застосуванням інтелектуальних
можливостей університету, що і було відображено у визначенні третьої місії.
Завдяки третій місії також для широкого користування даються програми
професійного навчання [497].
Розвиток вищої освіти Словаччини відбувається під впливом довгострокових намірів 2014–2024 рр., що є продовженням планів 2008 р., стратегічних
документів, прийнятих Євросоюзом, Болонською реформою, а також документів про вищу освіту Словацької Республіки. У документі “Знання для
процвітання – дослідницька та інноваційна стратегія для інтелектуальної
спеціалізації Словацької Республіки” приділено увагу реальному стану
розвитку вищої школи [515]. Діяльність вищої школи регульована законом
за №131/2002 Z.z. про вищі школи, а також поправками та доповненнями
до законів зі змінами. Усі заклади поділені на державні (3), публічні (20) та
приватні (13). У 2002 році університети були перетворені у державні інституції, що дало можливість їм для розвитку мати фінансування з державного бюджету та інших джерел і визначатися як суб’єкти підприємницької
діяльності. Державні університети фінансуються з державного бюджету у
формі грантів на основі конкретних показників школи за попередній період.
Суму гранту розраховують за формулою на основі “методу поділу” субсидії державним вищим навчальним закладам: 1/3 гранту ділять на кількість
студентів, 1/6 – на кількість випускників. Інші фінанси визначають відповідно до оцінення в рамках комплексної акредитації (кожні шість років),
ураховують кількість публікацій, успіх у дослідженні за вітчизняними та
іноземними грантами. Державні університети фінансувались з державного бюджету майже на однакову суму 440 млн. EUR (наприклад, у 2013 р.).
Ця сума включає покриття витрат на освіту, а також на забезпечення досліджень (фінансування інституціональних досліджень), соціальних стипендій,
внесків для розміщення студентів, та підтримку спортивних або культурних
заходів. Державні університети є самоврядними організаціями, які розділені на факультети. Кожен факультет впливає на визначення змісту освіти,
умови допуску студентів до навчання, а також має економічні та кадрові
права. Це ускладнює керування усім закладом, оскільки для прийняття важливих рішень потрібна згода більшості представників у сенаті університету.
Діяльність державних університетів регулярно оцінюють кожного року.
У 2006/2007 рр. Європейською асоціацією університетів був проведений
аудит, який сприяв змінам у вищій освіті. Було визначено за результатами
аналізу мету цих змін: покращити якість вищої освіти; підвищити якість
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університетської науки та досліджень; вибрати елітні університети зі всесвітньою репутацією; сприяти співпраці науки з практикою; комерціалізувати
результати діяльності [515, s. 32–33].
Довгострокові наміри Університету Коменського у Братиславі (далі UK)
також пов’язані з місією університету, яка визначена у статуті. У докумeнті
сформульовані цілі розвитку UK на десять років: з 2014 по 2024 рр. Довгостроковий план розвитку університету є відправним документом для
довгострокових планів факультетів та інших його відділів, де кожне з часткових завдань буде більш докладно розроблено з інструментами для його
досягнення та вказаними показниками, за якими вимірюють ефективність.
Наприкінці періоду, визначеного цим довгостроковим планом, UK має не
тільки зміцнити свою позицію як найважливіший університет у регіоні, дослідницький центр у Словаччині, але й стати відомим партнером у загальноєвропейській галузі вищої освіти і науки. UK має стати університетом, голос
якого буде вирішальним не тільки в освіті та науковому дослідженні, але й у
культурному і соціальному вимірах країни [466, s. 5]. У вступі до документа
визначено: “Університет є державним вищим закладом, тому він має виконувати свої основні завдання щодо забезпечення вищої освіти, впровадження
інновацій, пов’язаних з дослідженнями. Головно цінністю університету є
служіння суспільству. Діяльність університету органічно заснована на результатах його кваліфікованої професійної діяльності та економічної оцінки
її результатів на практиці. Словацька вища школа значно недофінансована з
державних джерел, що негативно впливає на розвиток університету. Система багаторівневого фінансування університетів ще недостатньо розвинена”
[466, s. 6–7]. Словацька вища освіта в результаті постійного недофінансування
та невідповідного законодавства не тільки потрапляє в ситуацію, коли вона
втрачає конкурентоспроможність у міжнародній сфері, але їй загрожує
невиконання головного завдання. Місія університету – забезпечити до 40%
населення університетськими дипломами, сприяти вченим університетів
досягти глобальних результатів та словацьким університетам посісти провідні позиції у поважних міжнародних рейтингах. Однак цього не можна
досягти, враховуючи витрати університетів, які покривають не тільки свої
основні потреби, але й змушені запускати довгострокові проекти розвитку.
Представники академічної спільноти Університету Коменського у Братиславі заявили про рішучість бути енергійними і звернутися до відповідальних
органів держави з вимогою створити сприятливі зовнішні умови для задоволення їхніх потреб. “Наша країна може побудувати своє процвітання
лише завдяки освіченим і розумним громадянам, які хочуть впроваджувати
свої знання та навички на батьківщині, а не за її межами”, – написано у документі” [466, s. 7]. У довгостроковому плані розвитку визначена головна
місія UK: розроблення і поширення освіти як науково-дослідної установи
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з творчими науковими дослідженнями, що відкриває нові горизонти для її
розвитку. Університет Коменського у Братиславі як університет:
• є опорним пунктом науки, дослідження, освіти та культури Словаччини; дослідження проводять самостійно, самостійно обирають
цілі дослідження та зорієнтованість у навчанні; засновує своє вчення
на власній науковій роботі, на зразках найкращих світових джерел
наукових знань; наукове знання служить не тільки своїм студентам,
але і поширюється поза університетом;
• визначає свої цілі та пріоритети за власним бажанням академічних
працівників, які користуються без обмежень академічною свободою
і правом здійснювати свою професію;
• є гарантом свободи та демократії не тільки на власному академічному рівні, але також поширює ці принципи для всього суспільства;
• має захищати академічні свободи та права, академічне самоврядування й незалежність [466, s. 10].
Університет Коменського у Братиславі як EXCELLENT CENTER особливу
увагу приділяє постійному оцінюванню рівнів наукової роботи та навчання
студентів, щоб вони розвивалися під керівництвом видатних професіоналів –
педагогів та вчених. Місія базується на основних принципах UK, згідно з
якими його діяльність та академічну культуру регулюють та формують:
• базовою цінністю діяльності Університету Коменського у Братиславі
є ідеї правди, добра і справедливості;
• діяльність та наміри університету не пов’язані з жодною політичною
силою, центром або напрямком. Він обслуговує всіх членів суспільства незалежно від їхнього віку, статі, раси чи релігії, політичної
думки, соціального походження, приналежності до національності
чи етнічної групи.
• освіта безкоштовна, вибір наукового дослідження вільний, академічна автономія з дотриманням правил власної поведінки і відповідальності перед суспільством [466, s. 11].
Розглянемо стратегічні цілі університету у галузі освіти. У документі
підкреслено, що Університет Коменського як найважливіший національний
університет, займає поважне місце серед міжнародних університетів, висуває
перед собою завдання: (а) підтримувати профіль класичного університету
з широким спектром навчальних програм, у яких наукові дослідження
пов’язані з навчанням; (б) впроваджувати інновації у навчальних програмах з метою досягнення більшого зв’язку між кафедрами та факультетами,
використання багатопрофільного потенціалу університету для підготовки
конкурентоспроможних студентів на практиці; (с) підтримувати створення
спільних навчальних програм кількох факультетів і у цьому контексті дублювати деякі навчальні програми в університеті; (d) забезпечити систематичне
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застосування показу та прозорості навчання, систему забезпечення якості та
контролю якості освіти; (e) формування у студентів критичного мислення
та толерантності, що дасть змогу взяти на себе відповідальність виконувати
функції в компанії: випускник повинен мати сформовані надійні професійні знання, а також високий рівень етичних, соціальних та комунікаційних
компетенцій; ця мета також має відображатися у навчальних програмах;
(f) зберегти для культури, освіти та зовнішніх зв’язків Словаччини вигідні
навчальні програми та спеціалізації, які не мають паралелі з іншими словацькими університетами і будуть одночасно сприяти об’єднанню, зорієнтованому на національні реалії та традиції [466, s. 14].
Для виконання цілі: Університет Коменського у пошуку шанованого партнера у загальноєвропейському регіоні вищої освіти має здійснити завдання:
(а) розширити можливості для працівників UK обирати міжнародні програми з мобільності; (b) активно просувати можливості навчання не тільки в UK,
але й за кордоном, з метою навчання студентів з-за кордону, щонайменше,
10% від загальної кількості; (c) створити умови для навчання іноземними
мовами, зокрема, англійською мовою, на всіх рівнях навчання; (d) створювати спільні навчальні програми, зокрема магістратури/докторантури з
відомими іноземними університетами; також більш широко використовувати можливості, які пропонує чеське академічне середовище; (е) зберегти
членство UK у великих міжнародних академічних установах та організаціях
(наприклад, Європейська асоціація університетів, UNICA, Конференція
ректорів Дунаю тощо) та сприяти інтересам UK в них [466, s. 14].
Виконання цілі: Університет Коменського як вища школа, зорієнтована на
студента та його потреби, сприяє популяризації університету серед абітурієнтів, тому потрібно: (а) проводити цільове співробітництво з середніми
навчальними закладами, щоб зробити університет лідером серед найкращих старшокласників; (b) сприяти розвитку консультацій та програм підтримки у навчанні, впровадити інформаційну систему в UK; c) отримувати
систематично відгуки від окремих слухачів різних ступенів навчання та
випускників через опитування, використовувати опитування для заходів
щодо підвищення якості освіти; (d) акцентувати на постійному покращенні соціальних умов студентів та подальший розвиток соціальних потреб
студентів; (e) надання стипендії та нагородження відмінників у навчанні
сприятиме мотивації учнів здобути вищу освіту [466, s. 15].
Університет активно працює над виконанням загальноєвропейської
мети – створення системи безперервного навчання, тому ціль: Університет
Коменського як ініціатор і координатор передачі знань у практику реалізується
у завданнях: (а) запровадити новий імпульс для навчання протягом усього
життя, що є одним з найбільш ефективних засобів передачі знань в практику
та навичок створення інструментів; його головним координатором стане
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центр післядипломного навчання; (b) навчання протягом усього життя, а
також забезпечення післядипломної освіти для випускників університету;
c) відновити контакти з випускниками, щоб запросити до співпраці у пошуку талантів для університету та профорієнтаційної роботи [466, s. 16].
Аналіз стратегічних планів розвитку закладів вищої освіти свідчить,
що в університетах країн Вишеградської групи приділяють велику увагу
професійній підготовці магістрів філологічних спеціальностей. Від рівня
філологічної підготовки залежать темп та ступінь виконання стратегічних завдань загальноуніверситетського розвитку: як зовнішньої, так і внутрішньої
мобільності студентів, впровадження досліджень державного скерування,
прелставлення університету на міжнародному рівні, залучення найкращих
професорів, розроблення нових спеціальностей магістерського та докторського ступенів. Визначені пріоритетні і часткові цілі та завдання розвитку
університетів, які задекларовані у стратегіях розвитку, довгострокових планах, уточнені та конкретизовані у навчальних програмах підготовки магістрів
філологічних спеціальностей. У документах підготовки магістрів-філологів
цілі та завдання носять більш конкретний характер, оскільки безпосередньо
стосуються підготовки та кваліфікації випускника за певною спеціалізацією.

2.2. Структура професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської
групи та її особливості
Реформування системи вищої освіти країн Вишеградської групи
пов’язане з Болонською декларацією. Оскільки уряди, міністерства освіти
країн прийняли умови Болонської реформи, всі зусилля були направлені
на реалізацію її завдань. Виконання завдань реформи сприяло формуванню загальноєвропейського освітнього простору, який заснований на
багаторівневій підготовці, системі залікових одиниць, подвійних дипломах,
на бально-рейтинговій системі, академічних обмінах. Підписання декларації
стало початком формування загальноєвропейського освітнього простору,
одним з завдань якого є створення відкритої, прозорої системи навчання,
яка базується на бакалаврському і магістерському циклах та докторському
науковому рівні. Перші кроки реформи оголили низку потенційних проблем, пов’язаних з дворівневою підготовкою, а це – ризик невизнання бакалаврського ступеня на ринку праці і достатня обмеженість спеціальностей,
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за якими можна отримати ступінь бакалавра. Більшість студентів були
змушені продовжити навчання на ступені магістра, що свідчить про не
зовсім успішну реформу. За законом про вищу освіту визначені терміни
навчання на здобуття ступеня бакалавра від щести до восьми семестрів,
магістрів – два–чотири семестри. У тому випадку, коли курси є продовженням послідовної програми навчання, їхній термін не може перевищувати
десяти семестрів. Вищі навчальні заклади мали слідкувати, щоб студенти
закінчували навчання у визначені терміни. Законом також передбачалося
впровадження системи накопичення та передачі кредитів/пунктів [76, c. 7–8].
Розглянемо, як поступово, крок за кроком реформувалася вища освіта
у країнах Вишеградської групи. У процесі цієї реформи простежується
єдиний шлях розвитку університетів В 4. Система двоступеневої підготовки у закладах вищої освіти Польщі була введена у 1900 р. В університетах
Польщі також все частіше розробляють дворічні програми одночасно з
нероздільними (єдиними) програмами підготовки магістрів, які зазвичай
чинні на тій же самій спеціальності п’ять років. До прикладу, вимогою
для вступу на нероздільну програму (jednolity studiów) “польська філологія” є сертифікат про закінчення середньої школи (матура) з позитивною
оцінкою за програмний обсяг середньої школи з предмета польська мова
та особливим акцентом на знання літератури. Освітні стандарти для польської філології регулюються постановою міністра науки і вищої освіти від
12 липня 2007 р. Про освітні стандарти для окремих спеціальностей,
ОВ № 164, ст. 1166, а також стандартами підготовки вчителів для педагогічної освіти (наказ міністра національної освіти і спорту від 07.09.2004 р.,
журнал законів за № 207, пункт 2 110). Отже, структуру підготовки магістра
філологічних спеціальностей в університетах Польщі потрібно розглядати
як підготовку бакалавра (лінценціата) (3 роки) і магістерську підготовку
(2 роки), або як нероздільну п’ятирічну підготовку філологів.
В Угорщині з 1995 р. також почали розробляти стратегію вищої освіти
та ввели дворівневу систему підготовки. Магістерська підготовка в Угорщині
відбувається в університетах та коледжах, за магістерський рівень підготовки
у коледжах відповідальність також несуть університети. Магістерський
ступінь можна отримати після програми бакалавра. Студент навчається
два–чотири семестри та засвоює 60–120 кредитів. В Угорщині розроблено
інтегровані однорівневі (“довгі”) програми підготовки, навчання на яких
відбувається впродовж 10–12 семестрів. За цей час магістр засвоює 300–360
кредитів дисциплін. Це стосується і магістрів філологічних спеціальностей.
Головною проблемою освіти в Угорщині визнане працевлаштування
бакалаврів та магістрів, тому урядом Угорщини з метою позитивного ставлення до нової структури підготовки фахівця у процес навчання було запрошено роботодавців [76, c. 21–22].
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В університетах Чехії з 1998 р. також було впроваджено двоступеневу підготовку. Зазначимо, що в університетах Чехії наявні два напрями
підготовки магістра. Перший напрям характеризує нероздільну програму
підготовки, за якою студент виконує програму за ступенем бакалавра, а
потім – за ступенем магістра, у тому ж самому закладі він навчається протягом п’яти років. Другий напрям підготовки дає змогу студенту з дипломом бакалавра навчатися на магістерському ступені для отримання другої
освіти. У законі про дошкільну, основну середню, вищу та іншу освіту (закон
про освіту, 2004 р.) зазначалося, що студенти, які виконали бакалаврську
програму, здобувають вищу освіту з присвоєнням ступеня “бакалавр”. На
цьому вони можуть завершити навчання або продовжити його за іншою
магістерською програмою [568]. У таких програмах чітко визначені форми
навчання – денна (з чеської – prezenční navazující magisterské), тобто магістр
повинен бути присутнім на заняттях. Другий варіант підготовки (у чеській
мові – navazující magisterský) відповідає ще одній формі навчання за магістерською програмою. Студент не завжди присутній на заняттях, вивчає
курс самостійно – дистанційно, отримує консультації викладача. У програмі
зазначено, що частіше підготовка триває два роки. У такому випадку підготовка магістрів філологічних спеціальностей в університетах Чехії складається з безперервної підготовки до ступеня магістра (5 років) або трирічної
бакалаврської підготовки та магістерської – два роки. При переході до навчання за іншою програмою допускається зміна студентом ЗВО, факультету
та спеціальності. Для продовження навчання за магістерською навчальною
програмою необхідно скласти два–три перехідні іспити, які є профільними
для визначеної професії. Чітко встановленого терміну навчання студентів у
чеських закладах немає. Для того, щоб завершити програму підготовки за
обраною спеціальністю, студент повинен скласти іспити і тести з певного
переліку предметів і набрати необхідну суму балів.
Навчальна програма підготовки магістрів філологічних спеціальностей
спрямована на одержання теоретичних і практичних знань, відповідно до
рівня сучасного наукового пізнання, дослідження та розвитку, на оволодіння
можливістю застосувати ці знання та на розвиток творчих навичок [569]. Для
філологів магістерська навчальна програма є продовженням бакалаврської
навчальної програми. Стандартний термін навчання за такою програмою
становить мінімум рік і максимум три роки. Розглянемо для прикладу
магістерську програму “Викладання чеської мови та літератури для загальноосвітніх шкіл” в університеті Масарика, яка призначена для випускників
бакалаврської програми “Вивчення чеської мови та літератури”. Метою
навчання за магістерською програмою є підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл до практичної діяльності. Навчальний план складається
з двох неподільних складових: з галузевого компонента, який об’єднує та
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розвиває знання/навички в галузі лінгвістичної та літературознавчої наук, а
також з психолого-педагогічного і дидактичного компонентів, які формують
та розвивають у студентів необхідні теоретичні педагогічні основи та дидактичні навички, що дають змогу їм ефективно працювати на посаді вчителя
середньої школи. У навчальному плані магістрам на вибір пропонують
три навчальні плани: однопредметний, головний та вторинний. Програма
підготовки обов’язково включає практику, метою якої є набуття і розвиток
педагогічних і дидактичних компетенцій, необхідних для професії вчителя
середньої школи. Практика запланована на двох послідовних курсах. Сума
кредитів різниться в комбінованому і в однопредметному (однорівневому)
планах, вона залежить від кількості годин. Для комбінованих навчальних
планів узагальнено встановлюють 12 кредитів, для однопредметного навчального плану практика становить 24 кредити. Практика відбувається у
базовій, обраній середній школі. Часткові етапи підготовчої та оцінної фази
практики проходять на факультеті, де вони організовані у вигляді блокових
семінарів та практичних занять [493].
Магістерська програма може і не бути прямим продовженням
бакалаврської навчальної програми, тобто студент обирає нову магістерську програму підготовки. В такому випадку термін навчання становить
мінімум чотири роки і максимум шість років [569].
Отримання диплома чеською та англійською мовами сприяє мобільності випускників. Такий зразок диплома запропонований Радою Європи
та Європейською Комісією. Згідно з європейськими і світовими традиціями
вищі навчальні заклади Чеської Республіки користуються правом автономії.
На сучасному етапі міністерство освіти і науки виконує функції з координування, запроваджує певні норми навчання, наглядає і контролює діяльність
навчальних закладів, регулює бюджетні кошти [2, c.72].
Вищі навчальні заклади Чехії користуються особливими повноваженнями щодо виборності їхніх керівників, відповідальності за якісний підбір
науково-педагогічних кадрів, здійснення внутрішнього контролю за якістю
освіти, діяльності всіх суб’єктів, які беруть участь в управлінні закладом освіти, як зазначено у сучасному законодавстві країни. Держава усвідомлює значення інтелектуального потенціалу вищої освіти та визнає за університетами
виключне право на самостійність у визначенні напряму професійної
підготовки студентів. Чеська Республіка визначає головні складові змісту
навчання майбутніх учителів іноземних мов за загальноєвропейською рамкою кваліфікації (2005 р.) [2, с. 73].
Університети Словаччини до 1993 р. мали спільний досвід з чеськими вищими закладами освіти. Значно вплинула на вищу освіту країни Болонська
реформа і ті закони, що давали можливість університетам імплементувати в
освіту головні положення для створення єдиного освітнього простору, впро-
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вадження модульно-кредитного оцінювання магістрів, сприяти мобільності
випускників тощо. Діяльність вищої школи Словаччини регулюється згідно
з законом за № 131/2002 Z.z. про вищі школи, а також поправками та доповненнями до певних законів зі змінами. Розвиток вищої освіти Словаччини також відбувається під впливом довгострокових намірів 2014–2024 рр.,
що є продовженням планів 2008 р. Значну роль у реформуванні вищої
освіти Словаччини, як й інших країн Вишеградської групи, відіграє введення трансферної системи європейських кредитів (ECTS). Її запровадження підвищує гнучкість вищої освіти, забезпечує мобільність студентів
і викладачів Словаччини у межах європейського освітнього простору. Сучасна система вищої освіти країни, як й інших країн В 4, має три ступені:
бакалавріат – три роки, магістрат – два роки та докторантура – три роки.
Студенти, які навчаються за бакалаврськими та магістерськими програмами
підготовки філологів, обирають денну або екстернатну форму. На відміну
від денної форми навчання на екстернатній формі підготовка відбувається
чотири (ступінь бакалавра) та три роки (ступінь магістра).
Кваліфікацію випускника визначають як формальний результат процесу оцінювання та валідації, який надає компетентний орган. Саме він визначає, що людина досягла необхідних результатів у навчанні за стандартом.
У країні було створено “словацьку рамку кваліфікацій SKKR”, яка служить
інструментом для створення типології кваліфікації в національному контексті. Для цього було прийнято підхід, заснований на чотирьох елементах –
“підрамках”. Структура SKKR містить навчальну важливу інформацію про
установу (сертифікована/кваліфікована) та дає свідчення кваліфікації (наприклад, диплом, сертифікат тощо).
Структура SKKR задовільняє системі освіти та характеризує загальний
тип кваліфікації:
1. Підрамка кваліфікацій загальної підготовки.
2. Підрамка професійної кваліфікації.
3. Підрамка кваліфікації вищої освіти.
4. Підрамка професійної кваліфікації.
Підрамку кваліфікації загальної освіти та підрамку професійної кваліфікації регулює закон 245/2008 Z.z. про вищу освіту. Підрамка кваліфікацій
вищої освіти регульована законом про вищу освіту. Ці три підрамки – “субкадри” відображають рівень кваліфікації та рівень освіти наприкінці курсу
освітньої програми, як це очевидно з законів про освіту та вищу освіту. Підрамка професійної кваліфікації містить кваліфікацію, яку можна досягти у
системі неформальної освіти, регулюється законом за №568/2009 Z.z. про
безперервне навчання. Спільною особливістю всіх чотирьох підрамок є
стандарт підготовки, кваліфікації та оцінення, який міститься у документі
кваліфікації [499].
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Система ECTS як основа балансу європейської освіти, прижилася у
країнах Вишеградської групи, які перейшли на систему кредитів, що є
механізмом формування умов для мобільності магістрів, освіти впродовж
усього життя. Навчання на рівнях бакалавра (ліценціата) та магістра у вищих закладах передбачає засвоєння навчальних дисциплін з отриманням
кредитів/пунктів: у Польщі на рівні бакалавра (3 роки) потрібно отримати
180 кредитів, на рівні магістра (2 роки) – 60 або 120 кредитів; в Угорщині на рівні бакалавра (3 роки) – 180 кредитів, на рівні магістра (2 роки) –
120 кредитів; у Чехії на рівні бакалавра (3–4 роки) 180–240 кредитів, на рівні
магістра (1–3 роки) – 60–180 кредитів [76, c. 9–10].
Педагогічна європейська спільнота країн Вишеградської групи неодноразово піднімала питання щодо впровадження двох різновидів магістра:
магістра-науковця і магістра з певної галузі. Дискусії також стосувалися
впровадження практико-зорієнтованих програм бакалаврської підготовки,
які сприятимуть підготовці студентів до працевлаштування в обмежених
нішах ринку з короткостроковою перспективою, браком у них певних академічних навичок, що дасть можливість випускникам постійно адаптуватися
до змінних соціально-економічних потреб [335].
Отже, вища освіта країн Вишеградської групи у процесі реформування
переходить на нові стандарти, відповідно до сучасних вимог. “В умовах активної стандартизації, яка характеризує сучасний розвиток національних
систем освіти практично всіх країн ЄС та багатьох країн світу, сам термін
“стандарт” і досі залишається предметом дискусій, оскільки в різних країнах
перевагу надають різним його інтерпретаціям” [137, c. 115].
Міжнародна організація зі стандартизації визначає cтандарт як “встановлений на основі консенсусу та схвалений визнаним органом документ,
який запроваджує для загального та багаторазового застосування правила,
керівництва та характеристики для проведення діяльності і визначає результати цієї діяльності з метою досягнення оптимального рівня порядку у
конкретному контексті” [485]. Cтандарти вищої освіти використовують для
визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності
закладів вищої освіти (наукових установ) під час інституційної акредитації
та акредитації освітніх програм [150]. Отже, стандарт пов’язаний з якістю
підготовки випускника, його очікуваними результатами та безпосередньо
з процедурою стандартизації, тобто оцінюванням результативності професійної діяльності.
Професійна підготовка магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи відбувається за стандартом, у якому
уміщені загальні та фахові компетентності/компетенції і програмні результати навчання, тобто очікувані результати знання, розуміння, здатності випускників, які набуті в результаті успішного завершення освітньої програми.
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Міністерством вищої освіти Угорщини та угорським комітетом з акредитації (МАВ) були висунуті вимоги до кваліфікації випускника, специфічні
вимоги до навчання і випуску, визначені у стандартах, а також у навчальних
програмах. Були розроблені рамкові правила до всіх навчальних закладів
країни. Кожен заклад міг впровадити і свою програму у рамках цієї структури, а також адаптувати рамки навчання до свого профілю. Розроблений
закладом навчальний пакет (навчальна програма та детальна документація
до неї) розглядається та реєструється комісією з акредитації МАВ. Лише
після цього навчальний заклад може оголосити про набір студентів за програмою. Також є можливість продовжити навчання іноземною мовою, для
чого потрібно розробити нові програми навчання іноземними мовами,
проте не всі навчальні заклади готові для цього [477].
Поява стандарту підготовки випускників І і ІІ ступенів у 2004 р. спричинило дискусію фахівців-дослідників, викладачів навчальних закладів Польщі
щодо змін відповідно до вимог Болонської декларації, впровадження спеціалізацій/спеціальностей у процес підготовки фахівця, структури стандарту та
навчальних курсів. Дослідники відмічали, що пропозиції RGSzW – головної
ради вищої освіти, які включені до формування моделі вищої освіти, були
сильно формалізовані. Відзначали також і сувору регламентацію переліку
галузей вивчення та встановлення детальних стандартів освіти для них, яка
суперечить також і декларації EUA (Європейська Асоціація університетів),
де чітко зазначено, що Болонський процес має уникати надмірного регулювання, а замість цього потрібно розробляти орієнтири та загальні рівні й
описи елементів. Уряди повинні розширювати повноваження інституцій та
посилювати їхню автономію для створення стабільної правової та фінансової
ситуації, а також заохочувати університети до розвитку у різних формах та
усувати перешкоди для мобільності студентів [326].
Також зауважували, що у документах, розроблених головною радою
вищої освіти, немає ніяких пропозицій щодо методів вимірювання навантажень студентів. Водночас вказані відсотки, години і ECTS–кредити.
Дослідниками запропоновано уніфікувати рекомендації шляхом послідовного застосування кредитів ECTS, а це потребувало змін у способі мислення
щодо вимірювання знань та навантажень студентів, але було основними
вимогами Болонського процесу. Згідно з визначенням, наданим головною
радою вищої освіти, напрями навчання – окрема галузь освіти зі своєю
самобутньою науковою або художньою ідентичністю [328].
Дослідники також вказували на появу нових дисциплін у зв’язку з розвитком міждисциплінарних знань і попитом на ринку праці, який зростає,
для випускників з такими знаннями. Виникають нові кафедри, факультети,
як видно з досвіду вищої освіти в західних країнах, – факультети навчання
також створюють “всупереч” науковим дисциплінам. У цій ситуації понят-
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тя напрямів навчання головно є інформативним (для абітурієнтів та їхніх
сімей, студентів та роботодавців). Фахівцям було непросто погодитися з
критерієм подрібнення напрямів навчання, зміст яких поданий у вигляді
сукупності основних предметів та предметів за напрямами, заданих RGSzW
(головна рада вищої освіти). Зауважимо, що основні предмети, визначені в
стандартах освіти, мають бути спільними для певної групи напрямів [330].
Структура стандартів навчання, затверджена міністром національної
освіти і спорту у 2004 р., була однаковою для кожної галузі навчання і складалася з шести елементів:
I. Загальні вимоги.
II. Характеристика випускника.
III. Групи предметів і мінімальні погодинні навантаження.
IV. Практика.
V. Предмети в групах і мінімальні погодинні навантаження.
VI. Зміст програми курсу.
Стандарти навчання також включали основний зміст програми з кожного основного предмета і дисципліни за напрямком. Аналіз стандартів
підготовки випускників дав змогу дослідникам вказати на те, що описи
тематики предмета зводилися головно до гасел – ключових слів. У навчальних стандартах, однак, не надавалося програмного змісту спеціалізації та
спеціальності, а лише були рекомендації для цих предметів. Також не було
фіксованої послідовності елементів. У загальноосвітніх стандартах характеристика галузі навчання включала мінімальну тривалість навчання в даній
галузі і відповідну мінімальну загальну кількість кредитів ECTS, необхідних
для отримання диплома та мінімальної загальної кількості годин навчання.
У Болонській декларації передбачено, що програми першого циклу триватимуть майже 3 роки, що становить 180 кредитів ECTS. Завдяки прозорості
освітніх стандартів (також у міжнародному вимірі) та їхній інформаційній
цінності кандидатам на навчання було запропоновано розподіл предметів на
загальні, базові та спрямовані на базові (або загальні) і спрямовані навчальні
дисципліни [353].
Головна рада вищої освіти своїми рішеннями підтримала принцип
засвоєння студентом заочної та вечірньої форм навчанні не менше 60% від
загальної кількості годин, необхідних для денної форми навчання, включаючи всі загальні та спрямовані дисципліни з галузі навчання. Крім того,
запропонувала положення про те, що університет зобов’язаний надати
студентам можливість обирати предмети у межах щонайменше 30% від
загальної кількості навчальних годин або кредитів ECTS, що збільшує гнучкість навчання [353].
У 2007 р. міністерством вищої освіти і науки Польщі було розроблено
загальний стандарт підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю
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“філологія” та стандарт підготовки за спеціальністю “польська філологія”.
[326]. Порівняємо ці документи з метою виокремлення єдиного підходу до
підготовки магістрів філологічних спеціальностей у Польщі. Навчання магістрів філологічних спеціальностей триває не менше чотирьох семестрів.
Сумарна кількість годин, відведених на навчальні дисципліни має бути не
менше 800 год, а це майже 120 кредитів.
Загальними характеристиками з кваліфікації випускника-філолога є
вміння самостійно вирішувати професійні проблеми та діяти в межах набутих компетенцій, мати всебічну гуманітарну освіту і глибоке знання у
галузі іноземної/польської філології, що дає можливість зрозуміти і дослідити літературні, мовні та культурні явища і процеси минулого і сьогодення, формувати відкрите ставлення до іншої мови та культури, а також
усвідомлення мовної різноманітності. Після закінчення навчання – залежно
від обраної спеціальності – випускник має змогу працювати перекладачем,
у видавництві, редакції, засобах масової інформації, установах культури та
дослідних центрах, секторі послуг, які потребують поглиблених знань мов та
культур. Підготовка до виконання обов’язків вчителя іноземної мови потребує завершення педагогічної спеціалізації (відповідно до стандартів освіти,
тобто професії учителя/викладача). Випускник повинен мати сформовані
навички до подальшого навчання та професійного розвитку і бути готовим
до дослідницької діяльності на третьому рівні навчання (докторантура).
Важливою умовою для навчання на відділенні іноземних мов є також
вимога мати високі мовні компетенції (рівень знань C2 за європейською
системою рекомендацій Ради Європи щодо мовної освіти в рамках однієї
іноземної мови). Ця вимога є обов’язковою, вона прописана у всіх стандартах
підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи,
до деяких спеціальностей додається обов’язкове знання ще однієї мови на
рівні В2.
Наприклад, на практичних курсах з іноземних мов в Угорщині протягом
першого року навчання у ЗВО посилено готують студентів до мовного іспиту
на рівні “С” (ускладнений рівень). Якщо студентам не вдається скласти іспит
після першого курсу, вони не можуть продовжувати навчання [98, с. 131].
У стандартах, не порушуючи змісту навчання, також виділено групу
основних предметів (А) та групу предметів за напрямками (В) з мінімальною
кількістю навчальних годин та кредитів.
Магістр польської філології, який засвоює предмет “Теорія культури”,
може обрати один з чотирьох напрямків підготовки: літературознавство,
мовознавство, методологію літературознавчих/мовознавчих досліджень. У
магістра філології навчання відбувається у галузі практичної науки мови
за спеціальністю, обрати він може мовознавство, прикладну лінгвістику,
літературознавство або культурознавство – один з вказаних у стандарті
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напрямків. Як бачимо, випускники всіх філологічних спеціальностей повинні мати глибокі та всебічні знання з лінгвістики, літературознавства,
прикладної лінгвістики, культурознавства. Для філологів іноземних мов
також важливими є компетенції з перекладознавства, що дає змогу посісти
місце перекладача у центрах та відділах державних служб [326, s. 220–224].
За час навчання магістри повинні засвоїти також педагогічні та методичні дисципліни і пройти педагогічну практику у середніх освітніх закладах,
якщо обрали спеціальність вчителя мови/літератури. Магістр продовжує
набирати кредити для спеціалізації, яку розпочав ще на першому ступені.
Дослідник В. Прибула у cтатті “Польська філологія і e-learning” (Wiesław
Przybyła, Filologia polska a e-learning) розглядає сучасні підходи до підготовки полоністів І та ІІ ступенів і вказує на не випадковість визначення
її в освітніх стандартах для польського філолога можливості працювати
в освіті після отримання спеціальності вчителя (відповідно до стандартів
підготовки до педагогічної професії), а також у навчальних і культурних
закладах, місцевому самоврядуванні, у видавництвах, журналах та електронних ЗМІ [530]. “Порядок опису кваліфікації випускника тут не випадковий і якимось чином визначає напрямки і відомчі пріоритети”[351]. А ось
З. Урига (Z. Uryga) наголошує, що “польські студії ніколи не відвернуться
від педагогічної підготовки, оскільки вона є головним завданням, посилена
університетською традицією й очікуваннями школи” [367, s. 31–32]. Тому
“ключовим завданням сучасного навчання” польських філологів в університеті, “у світлі такої відповідальності, безсумнівно, є підготовка вчителів,
тобто розуміння обов’язків та професійних компетенцій полоністів” [351].
Педагогічна підготовка є важливою складовою навчання магістра-філолога в університетах країн Вишеградської групи, більшість філологів
обирають її як спеціалізацію. Зважаючи на сказане, професійну підготовку
магістра філологічних спеціальностей в університетах Вишеградської групи
будемо розглядати як єдиний процес за оновленими стандартами.
Процес підготовки магістрів-філологів відбувається у системі та має
свою структуру. Система професійної педагогічної підготовки магістрафілолога як вчителя/викладача мови і літератури, дослідника та особистості, яка володіє знаннями про культуру країни, мову якої викладає, включає три підсистеми: теоретичну, практичну та дослідницьку підготовку
(за А. О. Вербицьким). Реалізація такої системи підготовки відбувається
насамперед під час засвоєння змісту дисциплін педагогічного циклу. На
сучасному етапі підготовки вчителя/ викладача у Європі в умовах реформування закладів освіти виникає необхідність розвитку компетентностей до
оволодіння інформаційними технологіями, до інноваційної діяльності, до
комунікації з різними категоріями учнів/студентів, людьми з різних соціальних груп та національностей. Змістом смислової парадигми особистості
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майбутнього педагога В. Люлька вважає інтегральне утворення особистості,
яке зaбeзпeчує здатність до професійного сaмoвизнaчeння, професійної
сaмoaктуaлiзaцiї та професійної сaмopeaлiзaцiї упpoдoвж життя, здатність
до нeпepepвнoї педагогічної освіти [140, с. 53].
Наприклад, С. Вітвицька, яка розглядає педагогічну підготовку магістра
як систему, наголошує, що в її основу мають бути покладені індивідуальна і
дослідницько-орієнтована парадигми. Саморозвиток та готовність магістра
до педагогічної діяльності становлять такі компоненти: цілемотиваційний
(спрямованість на особистісно-професійні зміни, на формування педагогічної спрямованості); змістовий (розроблення системи особистісно набутих
знань щодо механізмів професійно-педагогічної діяльності та саморозвитку);
операційний (система шляхів, способів, прийомів здійснення педагогічної,
науково-дослідницької діяльності та самовдосконалення); інтегративний
(формування вміння проектувати програму самовдосконалення своєї особистості та студента); аксіологічний (вміння формувати людські та загальнолюдські цінності); світоглядний (вміння створювати власну педагогічну
концепцію) [42, с. 70].
У стандартах підготовки магістрів філологічних спеціальностей вказані
також спеціалізації, які може здобути випускник. Для філологів іноземних мов характерним є формування у процесі двоступеневого навчання
компетенцій перекладача, здатність перекладати тексти різного типу на
одну–дві іноземні мови з рідної мови та навпаки. У сучасних програмах
підготовки магістрів запропонована спеціалізація перекладача та інтерпретатора. В програмах підготовки магістрів іноземних мов в університетах
Польщі вказують на популярність цієї спеціалізації, оскільки необхідні
кредити студенти набувають упродовж навчання і на рівні бакалавра, тому
не становить труднощів для випускника здобути цю спеціалізацію. Процес
переходу спеціалізації у спеціальність довготривалий, потребує фахівців –
носіїв наукового ступеня з цієї спеціальності, тобто відкриття наукової спеціальності, що необхідно для магістерського ступеня підготовки. Поступово
на провідних кафедрах факультетів іноземних мов формують спеціальність
“перекладач та інтерпретатор”, а згодом утворюють і кафедру перекладу.
Cпеціальність “перекладач, інтерпретатор” у Будапештському
університеті ELTE впроваджена на базі післядипломної освіти у 1973 р., коли
був створений навчальний центр перекладу. З самого початку його випусниками були перекладачі з двох мов, а потім з чотирьох: угорська-англійська/
німецька/французька (початково російська, а пізніше іспанська) мови. У
групах навчалося по 10–12 студентів. За останні роки отримали кваліфікацію
більше 1 500 перекладачів, значна частина з яких працює на угорському
ринку праці. У 1999 р. був створений угорський акредитаційний комітет
з перекладу FTK, який набув міжнародного значення, а отже, потребував
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професійних перекладачів. У 2003/04 навчальному році було започатковано
незалежну докторську програму з перекладознавства, яка відіграє важливу
роль у підготовці молодих дослідників, що бажають займатися перекладом і створенням угорської науки з перекладознавства, ще й досі. Щодо
отримання попереднього університетського ступеня, то в університетах і
коледжах Угорщини не було спеціальності перекладача та інтерпретатора,
а кваліфікацію зазвичай отримували англійські, німецькі, французькі
філологи/ викладачі після закінчення коледжу або університету. Завдяки
європейській системі рекомендацій з мовної освіти, яка прийнята Радою
Європи, змінилися вимоги до магістрів, які повинні знати принаймні дві
іноземні мови на рівні С1, В2. Міжнародні зв’язки призводять до збільшення
багатомовної документації, збільшився попит на професійних дипломованих перекладачів. Ключем до підвищення конкурентоспроможності в усіх
галузях економіки стало вміння спеціалістів використовувати сучасні мовні
навички, а при необхідності – здатність забезпечувати адекватну якість перекладу та інтерпретацію матеріалу. Тому у сучасних умовах вважати тільки
мовознавчі навички єдиним критерієм якості перекладу/мовлення було
замало. Для виконання роботи на високому рівні, перекладач повинен мати
компетентності з сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
Приєднання до Європейського Союзу, підписання Болонської декларації
у сфері вищої освіти, членство у В 4, а також пов’язані з цим правові,
організаційні, адміністративні, культурні, професійні, термінологічні
зусилля та стандарти гармонізації створили нові потреби ринку праці.
Від перекладачів вимагали бути добре поінформованими про соціальні,
політичні, дипломатичні, економічні та культурні засади розвитку країн,
мову яких обрали для перекладу, та вміти застосовувати ці знання у
мовному посередництві. Університети погодилися з тим, що підготовка
перекладача включатиме економічні, правові, політико-дипломатичні,
адміністративні, технічні тощо знання, викладання спеціалізованої мови
галузі, основні загальні термінологічні поняття для задоволення ринкового
попиту, професійного очікування від випускника. Фахівці в області перекладу повинні були забезпечити усне та письмове посередництво у перекладах
(економічних, юридичних, політико-дипломатичних, адміністративних,
технічних та ін.) та інтерпретацію текстів, а також синхронні переклади та
конференц-переклади. Це стало головною причиною впровадження у 2003 р.
на кафедрі перекладознавства Будапештського університету магістерської
програми. Оскільки магістерська програма розрахована на 12 студентів, була
можливість контролювати роботу кожного студента, організовувати їхню
індивідуальну роботу для вдосконалення перекладів, надавати рекомендації
щодо покращення навичок. У практику підготовки магістрів-перекладачів у
ELTE була включена також заочна форма навчання (стажування) магістрів
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в іноземних університетах (Karl-Franzens-Universität Graz, Університет
Johannes Gutenberg Mainz, Національний інститут східних цивілізацій у
Парижі INALCO, Університет Ренн 2, Universitat Rovira i Virgili та ін.). Будапештський університет підтримує тісні зв’язки зі сферою роботодавців, тому
студенти повинні звертатися до своїх бюро перекладів під час навчання, щоб
засвоїти ремесло, для вирішення реальних завдань перекладу тощо [470].
Структура підготовки магістрів-перекладачів в ELTE уміщує:
A) теоретичні основи (18 кредитів); В) професійні основні предмети (32);
С) додатковий модуль спеціалізації (30); D) опціональні навички (20);
Е) дипломна робота (20). За чотири семестри магістранти повинні були
засвоїти основний матеріал на 50 кредитів та обрати “Спеціалізацію перекладу CFOR” або “Спеціалізацію з інтерпретації CTOL”, що дорівнює
30 кредитам. Магістрантам пропонували отримати додаткові (необов’язкові,
опціональні) знання на курсах з дисциплін англійською, німецькою або
французькою мовами, пропозиції від FTK (20 кредитів). Крім складових, у
програмі виокремлені модулі підготовки та ретельно прописані навчальні
курси, які уміщують 3+3 кредити кожен: “Технологія перекладу BA I-II (з першої іноземної мови на угорську)”, “Технологія перекладу AB I-II (з угорської
на першу іноземну мову)”, “Технологія перекладу CA I-II (з другої іноземної
мови на угорську)”, “Техніка інтерпретації BA I-II (з першої іноземної мови
на англійську)”, “Техніка інтерпретації CA I-II (з другої іноземної мови на
угорську)”, “Професійний переклад (економічний) BA (з першої іноземної
мови на угорську)”, “Професійний переклад (юридичний) BA (з першої
іноземної мови на угорську)”, “Професійний переклад (економічний та
юридичний) AB I-II (з угорської мови на першу іноземну мову)”, “Професійний переклад (економічний та юридичний) CA (з другої іноземної мови
на угорську мову)”, “Послідовна інтерпретація ВА I-II (з першої іноземної
мови на угорську)”, “Послідовна інтерпретація AB I-II (з угорської на першу
іноземну мову)”, “Послідовна інтерпретація CA I-II (з другої іноземної мови
на угорську)”. Навчальні дисципліни, з чітко вказаною метою, прізвищем
лектора, розписаною тематикою, обов’язковою та допоміжною літературою, розраховані на всі семестри [213, с. 140–142; 470].
Можна зробити висновок, що новостворена спеціальність також уміщує спеціалізації, надані за вибором студентам. Чіткість та продуманість
програми спеціалізації сприяє формуванню у магістра нових професійних
компетенцій, що дає підстави стверджувати про можливість появи нових
спеціальностей у галузі перекладознавства у майбутньому.
У стандарті підготовки магістра з усного та письмового перекладу, який
запропоновано у Словаччині, виділено (а) теоретичні знання; (b) практичні
навички та вміння і (с) додаткові знання, навички та вміння. У програмі
вони є фактично дескрипторами з виділеними компетенціями випускника.
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У програмі також визначені основні знання, які мають бути частиною
змісту програми кожної навчальної дисципліни в цій галузі. Принаймні 1/2
змісту навчальної програми (в кредитах ECTS) має складатися з тем основних знань: історії літератури, транслятології – теорії художнього перекладу,
професійного перекладу, лаконічної інтерпретації, синхронного перекладу,
вирішення конкретного завдання у дипломній роботі. Державний іспит
складається з захисту дипломної роботи та розмовного іспиту зі сфери знань
у галузі вивчення перекладу та інтерпретації, який перевіряє сформованість
у випускника компетенцій перекладача та інтерпретатора [504, s. 3–6].
З 2015 р. у Вроцлавському університеті для магістрів німецької філології розроблені такі спеціалізації: мовознавство, мовознавство з опцією
бізнес-класів, літературознавство, культурознавство, трансляторика, а також
скандинавська спеціалізація “Мова – культура – переклад”, які користуються популярністю серед магістрів. Наприклад, магістрам запропоновано до
обов’язкових курсів: магістерський семінар, монографічні лекції та наукові
дослідження, дообрати також дисципліни, що пов’язані зі скандинавською
спеціалізацією (вивчення датської мови, техніки перекладу, знання про
Данію тощо). Для отримання спеціалізації студент повинен набрати бали
на заняттях (до 15% на одному практичному занятті), вираховують середній
бал за чотири семестри; виконати певні вимоги щодо набирання кредитів
та скласти іспит (70% від загальної оцінки).
Магістр англійської філології у Вроцлавському університеті може обрати спеціальність “Переклад”. У структуру підготовки магістра зі спеціальністю “Переклад” включено і практику. Практика перекладу має відбуватися в
перекладацькій компанії, фірмі, центрі перекладу, або у закладі, частиною
діяльності якого є переклад. Практику потрібно розглядати як стажування,
студент повинен самостійно виконувати переклад, а також знайти місце
практики, оскільки Інститут філології його не забезпечує. Проходження
практики-стажування контролюється наставником та оцінюється на підставі
документів про стажування, підготовлених студентом [484].
Отже, можна зробити підсумок. Підготовка магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи відбувається
як єдиний процес, що має свою структуру, елементами якої є вивчення
і засвоєння мовознавчих, літературознавчих, культурологічних, перекладознавчих дисциплін – циклів. Це становить теоретичну та практичну підготовку магістрів філологічних спеціальностей в університетах. Важливим
елементом у структурі підготовки є практика, частіше магістри філологічних спеціальностей мають педагогічну або перекладацьку практику.
Важливим є розуміння нероздільності такої підготовки філолога, а також
можливості виокремлення лише на магістерському та докторському рівні
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окремих напрямів підготовки, що дає змогу поглибити знання і професійні
компетентності філолога як мовознавця, літературознавця, культуролога,
перекладача-інтерпретатора тощо. Зміни у науці, економіці, які пов’язані зі
змінами у суспільстві загалом, ведуть до появи нових спеціалізацій, а потім
і нових спеціальностей у підготовці магістрів. У такому випадку структура
підготовки філолога повністю не змінюється, а лише окрема її частина
збільшується через вимоги до підготовки привнесеної спеціалізації – спеціальності. Фахівець залишається філологом, але має нове наповнення своєї
підготовки, а отже, і сформованість відповідних професійних компетентностей. Так виникли спеціальності “перекладач-інтерпретатор”, “компаративне
(порівняльне, контрастивне) мовознавство/лінгвістика/ літературознавство”.
Включення у підготовку філолога прикладної лінгвістики, цифрової лінгвістики, корпусної лінгвістики, комп’ютерної підготовки загалом, створило
умови для підготовки спеціальностей “комп’ютерна лінгвістика”, “вчитель/
викладач англійської мови з цифровими технологіями”. Стало можливим
організувати підготовку магістра-філолога, який вивчає ІТ у дослідженнях
з дидактики, здатний застосовувати сучасні методики в інноваційних дослідженнях, набувати глибокі професійні знання та використовувати їх у
реальному і віртуальному освітньому середовищі. Оскільки поява нових
спеціалізацій, а потім і спеціальностей у підготовці філолога веде до виникнення особливих властивостей, які не притаманні елементам структури
як системи підготовки, не властиві сумі цих елементів, можемо говорити
про емерджентність.
Поняття “емерджентність” у словниках визначають також, як крайню
необхідність, критичне положення, військовий стан, непередбачуваний
випадок, ситуацію, виникнення позаштатної ситуації, непередбачуваність,
надзвичайну ситуацію. У випадку підготовки магістрів звести властивості системи до властивостей її елементів неможливо, є залежність властивостей системи також і від особливостей взаємодії між елементами [284,
с. 38]. Ми можемо припустити появу емерджентності у системі підготовки магістрів філологічних спеціальностей через зміни у її структурі, як
непередбачуваний випадок, виникнення такої надзвичайної ситуації, яка
потребує розширити підготовку філолога, зумовлюючи впровадження
нових спеціалізацій – спеціальностей. Довести такі зміни у системі підготовки магістрів-філологів надасть змогу аналіз змісту програм, методів та
форм організування навчального процесу, а також впроваджених освітніх
технологій, що буде зроблено у інших розділах монографії.
Ще одним елементом у структурі підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи є дослідницька діяльність. Професія філолога є творчою. На рівні бакалавра студенти
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пишуть творчу роботу, компетенції до її виконання у них формуються на
лекційних та практичних заняттях з базових дисциплін та дисциплін історико-філософського циклу. Студенти ознайомлюються з методами мовознавчого та літературознавчого дослідження, під керівництвом викладача
виконують своє дослідження. Для написання магістерської роботи вводять
магістерські семінари, метою яких є перевірка здатності до дослідження.
Дипломна робота – це остаточний тест на знання та навички, які студент здобув під час навчання. Студенти демонструють свою здатність досліджувати
обрану проблему. Таким чином, дипломна робота не є лиш “стилістичною
роботою”. Важливо під час роботи на семінарах повторити визначення
важливих термінів: наука, знання, наукове пояснення, теорія, дослідження, план дослідження, дизайн дослідження. Важливим є координування
роботи консультантів, активна участь студентів сприяє вибору проблеми
дослідження, формуванню навичок до оформлення різних наукових текстів,
правильному поданню своєї роботи під час захисту. Керівник-консультант
перевіряє та оцінює результати роботи студента на кожному етапі. Умовами
зарахування кредиту за семінар є презентація в Power Point, оформлення
документа у Word.
У Вроцлавському університеті магістерський семінар і магістерська спеціалізація обов’язкові у всіх семестрах навчання, на семінар відведено 120
год, тобто 26 кредитів у перших двох семестрах та 30 кредитів у семестрах
другого року навчання [213, с. 236–237; 551].
У Педагогічному університеті Комісії Народної Освіти магістерський
семінар включено у програму спеціалізації, за два роки навчання студенти
можуть набрати 11 кредитів, три кредити за семестр, тобто 60 год. Дипломний семінар – це окремий предмет і його оцінка не залежить від оцінки
дипломної роботи. Промоутер та рецензент оцінюють роботу; рецензію і
оцінку вводять у систему APD [518].
У програмі підготовки магістра з англійської мови і літератури в університеті Марії Складовської-Кюрі теми магістерського семінару сформульовані за двома напрямами – літературознавство і перекладознавство.
Магістранти ознайомлюються з прозою, поезією і драмою англомовної
літератури XIX–XX століття, крім літератури США. Оскільки дисертаційне
дослідження магістра пов’язане з різними літературними явищами – літературні тенденції, письменники, літературні твори, їхні аспекти, – студентів
ознайомлюють з методологією дослідження, теоретико-літературним підходом до матеріалу, який аналізують.
Виконуючи магістерське дослідження з літературного перекладу з англійської мови на польську або з польської мови на англійську студент повинен зробити власний літературний переклад прозового твору: роман
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або його фрагмент, оповідання; драматичного твору: п’єса або фрагмент;
поетичного твору: вірші. Робота у загальному обсязі має приблизно 30 сторінок. Також подають близько 50 сторінок обговорення перекладу, врахувуючи різні дилеми, труднощі, які виникли під час вибору тексту та у процесі
виконання літературного перекладу. Цей опис має вміщувати термінологію
галузі теорії перекладу та посилання, які правильно використали у тексті
[482, s. 10].
В університетах Словаччини у програми підготовки магістрів-філологів введено такі предмети: науковий семінар і дипломний семінар. На
філософському факультеті Пряшівського університету також впроваджено
на другому році навчання науковий семінар (семінар з наукової роботи)
у програмах підготовки магістрів: переклад і інтерпретація, комбінована
англійська мова та культура, англійська мова та культура – німецька мова та
культура, англійська мова та культура – українська мова та культура, англійська мова та культура – російська мова та культура, англійська мова та культура – французька мова та культура, угорська мова та культура – англійська
мова та культура. Курс має лекційні та семінарські заняття (по 1 кредиту).
Студенти ознайомлюються з формулюванням гіпотези та проблеми дослідження в обраній галузі, з цілями дослідження, методами дослідження,
розробляють план дисертації, збирають та обробляють дані, описують,
резюмуть та інтерпретують результати, застосовують правові основи дослідницької діяльності, перевіряють на плагіат. Упродовж семестру студент
розробляє завдання, поступово пише окремі частини дипломної роботи.
Для того, щоб отримати оцінку “зараховано”, магістр повинен регулярно
виконувати поставлені завдання та брати участь у консультаціях з керівником. У програмі визначені компетенції, які будуть сформовані у магістрів
після курсу: студент зможе проводити дослідження, на підставі якого він
оброблятиме теоретичну частину роботи; визначатиме проблему дослідження; вибиратиме метод аналізу; формулюватиме гіпотезу відповідно до
проблеми дослідження; розрізнятиме методи кількісного дослідження від
якісних методів; технічно обробляти дані; формально редагувати текст [516].
Під час підготовки дипломної роботи студент повинен засвідчити вміння
самостійно використовувати теоретичні, методичні та практичні знання, які
сприяють формуванню компетенцій дослідника. У програми підготовки магістра в перших семестрах включені диференційовані професійні предмети
кредитною вартістю до двох–чотирьох не лише для звершення професійної
підготовки, але й для обрання теми дослідження для магістерської роботи
також. Саме в перших семестрах магістрант програми “Американістика”
(Дебреценський університет, Угорщина) працює над вибором теми, яка має
бути пов’язана з етнічною мовою або культурологією, тому обирає курси
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(до 35 кредитів), що мають відношення до спеціалізації. Дипломна робота
має бути на 50% пов’язана з етнічними та мультикультурними знаннями.
Контролює це особа, яка відповідальна за спеціалізацію [452].
Виконання магістерської роботи в університетах Чехії засвідчує, що
кандидат здатний правильно обирати та використовувати методи дослідження, організовувати зібраний матеріал у змістовне ціле і подавати результати у визначеному стилі. Магістерська робота пов’язана з досвідом та
знаннями, отриманими під час вивчення конкретної тематики та методикою
дослідження. У процесі роботи над дослідженням магістрант визначає обсяг проблеми, аналізує літературу з досліджуваної теми, уточнює мету й
завдання роботи та визначає план для їх досягнення, оформляє дипломну
роботу. Традиційно зміст магістерських робіт філологів має таку структуру:
анотація, вступ, огляд літератури, мета, проблема дослідження, гіпотеза,
теоретичне обґрунтування, процедура вирішення проблеми дослідження,
висновки, джерельна база [366; 371].
У стандарті підготовки магістрів-філологів в університетах Угорщини
також прописані конкретні вимоги до дипломної роботи. Об’єм дипломної
роботи без додатків становить не менше 40 сторінок (60 000 знаків без
пробілів). На відміну від інших філологічних спеціальностей, дипломна
робота магістрів-перекладачів має декілька видів.
1. Переклад дипломної роботи з коментаріями:
1.1. Переклад соціально-економічного тексту з першої або другої іноземної мови (B–A), (C–A) на угорську мову, що має не менше ніж 30 000
знаків. Використання інструментів комп’ютера для перекладу.
1.2. Оформлення перекладу з першої або другої іноземної мови (B–A)
(C–A) на угорську мову з коментарем, для обґрунтування так само можна
використати переклад. У разі дипломної роботи з перекладу обов’язковою
складовою магістерської роботи є: (i) загальний опис тексту вихідної мови;
(ii) текст вихідної мови;
(iii) текст цільової мови; (iv) коментарі перекладача на цільовій мові;
(v) перелік термінів; (vi) перелік використаних джерел [452].
Отже, у структурі підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської групи можна виділити три складові,
основою яких є діяльність: теоретична, практична і дослідницька. Вони
спираються на цикли дисциплін, які є обов’язковими у підготовці філологів: мовознавчий, літературознавчий, культурознавчий, перекладознавчий,
а також на практику за спеціальністю випускника. Структуру підготовки
магістрів-філологів подано у додатку А.
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2.3. Аналіз магістерських програм підготовки
філологів в університетах Польщі, Чехії,
Угорщини та Словаччини
Програма підготовки магістра філологічних спеціальностей в
університетах країн Вишеградської групи є документом, у якому визначено
мету, вимоги до профілю кваліфікації випускника та результатів навчання,
семестрові плани підготовки за спеціальністю, модулі спеціалізації, вимоги
до складання дипломних іспитів та написання магістерської роботи.
У Педагогічній Aкадемії імені Комісії народної освіти (Akademia
Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Польща) на філологічному факультеті – відділення польської філології та іноземних мов
(англійської, німецької, романської, російської, іспанської, італійської) –
мета навчання у програмі дворічної магістерської підготовки за 2007/08 рр.
сформульована як кваліфікація випускника (kwalifikacje absolwenta): випускник набуває всебічну гуманітарну освіту та глибокі знання у сфері
польської філології, що дає змогу розуміти і вивчати мовні та літературні
явища й процеси, культурне минуле та сучасність; набуває знання та навички, завдяки яким може самостійно вирішувати професійні проблеми.
Також зазначено майбутнє працевлаштування випускника: випускник, який
отримав додаткову педагогічну спеціалізацію готується до роботи в освіті
(відповідно до стандартів підготовки до викладацької професії). Навички,
знання, ефективність підготовки дають можливість працювати в установах
світового, культурного та місцевого самоврядування, у видавництвах, журналах і в електронних засобах масової інформації. Випускник має змогу
виконувати роль аніматора літературно-лінгвістичних досліджень, а також
популяризувати традиції культурної спадщини. Випускник підготовлений
до проведення дослідницьких випробувань та проведення докторських
досліджень на третьому ступені [529].
У програмі підготовки магістрів (відділення іноземних мов філологічного
факультету Педагогічної Академії імені Комісії Народної Освіти) мета
була сформульована як вимоги до вмінь магістрів-філологів: окрім мовних
компетенцій (рівень С2 Європейської системи згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання),
випускник повинен набути глибокі та всебічні знання у галузі обраної
спеціальності (лінгвістика, літературознавство, прикладна лінгвістика, вивчення перекладу); самостійно вирішувати професійні проблеми і робити
дослідження в цій галузі; сформує свої компетенції з урахуванням етичних, правових та економічних принципів. Випускник вміє: спілкуватися у
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професійних питаннях як з фахівцями, так і не спеціалістами; організовувати
групову взаємодію. Випускник повинен бути відкритим у ставленні до інших
мов та культур, а також мати знання з мовних діалектів.
У магістерських програмах також як кваліфікацію окреслювали майбутню діяльність випускника. Після закінчення навчання – залежно від обраної спеціальності – випускник має бути готовим до роботи перекладача,
у видавництвах, редакціях журналів, в ЗМІ, культурних та науково-дослідних установах, а також у секторі сучасних послуг, де потрібні знання мов і
культур. Магістр може набути професію викладача мови після отримання
додаткової спеціалізації (відповідно до стандартів підготовки до професії
вчителя/викладача). Випускник другого ступеня володіє навичками неперервної освіти та професійного розвитку, готовий до проведення дослідницьких випробувань на третьому ступені (докторантура) [529]. Якщо
порівняти ці вимоги з вимогами до бакалавра, як випускника першого
ступеня, то вони є вищими, оскільки вимоги до бакалавра зведені лише до
необхідності продовжити програму навчання другого рівня [529].
У Польщі функціонує дворівнева система підготовки вчителів (на рівні
ліценціату1 та магістратури), яка дає змогу студентам після професійного
навчання й отримання звання ліценціата продовжити навчання ще два
роки на денних чи заочних магістерських програмах. Між окремими етапами навчання й окремими формами у навчальних закладах забезпечена
наступність підготовки. Підготовка на рівні ліценціата дає право викладати
в основних школах, а на рівні магістра випускники можуть працювати у
гімназіях і ліцеях [116]. З 2008 р. Академія трансформувалася у Педагогічний університет імені Комісії Народної Освіти (Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) (UP), що привнесло зміни і у програми підготовки магістрів на філологічному факультеті. Документи підготовки магістрів на філологічному факультеті в Інституті польської філології
UP з 2015 по 2017 рр. уміщують карти курсів і силабусу (програми навчання),
програми модулів спеціальності та плани модулів. У картах курсу (до прикладу, культурологія) окреслено мету навчального предмета: метою освіти є
ознайомлення студентів з основними методами аналізу та інтерпретації
культурології. Визначені передумови, знання випускника: знання основ
аналізу та інтерпретації культурної пропозиції; навички в області застосування елементарних знань та термінології в галузі аналізу, оцінки та
інтерпретації культурологічної науки. У програмі модулів спеціалізації вказані
вимоги до отриманої професійної кваліфікації, наприклад логопеда: після
1

Ліценціат – це перший науковий ступінь, відповідник українського бакалавріату, який
присвоюють на третьому-четвертому році навчання, прийнятий у системі вищої освіти
Польщі, Франції, університетах Австрії, Фінляндії, Швейцарії.
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закінчення навчання за спеціалізацією “логопедія” випускник може проводити заняття в галузі логопедії та логотерапії в навчальних закладах та
закладах охорони здоров’я.
З 2018 навчального року Педагогічний університет імені Комісії
Народної Освіти працює за новими програмами. В Інституті неофілології
Педагогічного університету, в який входять Інститути: англійської, німецької,
романської, російської, іспанської та італійської філології, мету підготовки
репрезентовано у профілі випускника та у результатах навчання. Профіль
випускника у галузі філології (вказана спеціальність), погоджений з урегульованими правилами, прийнятими в рамках Болонського процесу, т. зв.
дескрипторами результатів освіти. Випускник навчального закладу розширив знання про мову та літературу і культуру в галузі обраної мови
та вміння використовувати її в професійній та науковій роботі, у житті.
Він добре знає рідну мову, іноземну на рівні C1+ (відповідно до CEFR, вимог Ради Європи). Він має сформовані міждисциплінарні компетенції,
які дають змогу використовувати знання про мову з різних галузей науки
та суспільного життя. Випускник знає, як вирішити складні професійні та
наукові проблеми, збирати, обробляти а також надавати (письмову та усну)
загальну та наукову інформацію, брати участь у спільній роботі команди.
Випускник готується до навчання на рівні III ступеня, спроможний виконувати індивідуальне наукове дослідження. Випускник готовий працювати в
галузі освіти як вчитель у всіх типах шкіл та інших навчальних закладах. В
освітній спеціалізації передбачене досягнення випускником як загальних,
так і професійних педагогічних компетенцій.
Розглянемо структуру програми підготовки [213, c. 96–117]. В
магістерських програмах визначені загальні результати навчання для
спеціальності філологія через сформованість компетенцій випускника у
дескрипторах знання, уміння та соціальні компетенції. У програмах подані
вимоги до кількості кредитів ECTS, які повинен набрати магістр протягом
навчання, розроблені семестрові плани з обов’язковими дисциплінами та
дисциплінами за вибором, модулі спеціальності за вибором, вимоги до
дипломного іспиту та роботи, додаткова інформація щодо проходження
педагогічних практик. До всіх магістерських програм уточнено результати
навчання для модуля спеціальності. Для спеціальності магістр англійської
філології, вчитель виділені модулі спеціалізації: методика викладання
англійської мови, викладач англійської мови з цифровими технологіями1, література і медіа, культурознавство. До кожного модуля сформована програма,
описані результати підготовки та розроблено таблицю “Форми перевірки
1
В польській освіті є спеціалізація Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego (англ. Digital
English teacher).
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результатів навчання” з позначкою форми для конкретної компетенції.
Для формування компетенцій дескриптора знання з методики викладання
англійської мови частіше застосовують такі форми, як заняття в школі, праця
письмова (есе), враховують участь у дискусії, письмовий іспит; з дескрипторів
уміння та соціальні компетенції ще проводять електронні навчання. Для
формування всіх видів компетенцій модуля викладач англійської мови з цифровими технологіями важливою формою є електронні навчання. Для цього
модуля та модуля література і медіа, щоб перевірити результати навчання,
впроваджують реферати, індивідуальні та групові проекти, письмову роботу
(есе), враховують участь у дискусії, усний та письмовий іспити. Лише для
формування дескриптора знання мають відбутися ще й заняття у школі.
Для модуля культурознавство запроваджують такі форми, як реферати,
індивідуальні, групові проекти, участь у дискусії, праця письмова (есе) та усний іспит лише для дескрипторів знання/уміння. В програмі також подано
семестрові плани всіх модулів спеціалізацій з кількістю визначених годин/
кредитів, семестрові плани з визначенням обов’язкових дисциплін та курсів
за вибором [213, с. 96–117; 518].
У програмах підготовки магістрів філологічного факультету Вроцлавського університету за 2007/08 рр. мета та завдання не були конкретизовані. Починаючи з 2015 р., навчальні програми підготовки магістрів філологічного
факультету Вроцлавського університету структурують за новими вимогами.
У програмах підготовки магістрів в Інститутах філології за 2016–17 рр.
визначили кваліфікацію випускника: випускник другого ступеня отримує
знання мови (відповідно до спеціальності) на рівні знань C1+ (за CEFR, вимогами Ради Європи), в усній та письмовій формах. Він також засвоїв другу
іноземну мову на рівні B2+. Має глибокі знання, сформовані інтереси у
вибраній галузі та вміння спілкуватися. Випускник може самостійно обробляти та передавати інформацію мовою за фахом; усвідомлює необхідність
постійно вдосконалювати мову, ознайомлюватися з культурою країн,
відповідаючи на потреби ринку; приймати нові виклики, що пов’язані
з потребою розширювати свої знання та навички для введення нових
видів соціальної активності і підняття рівня професіоналізму. Випускник
підготовлений як до самостійної роботи, так і для роботи у команді, до особисто творчо і аргументовано вирішувати поставлені перед ним завдання.
Він чуйний до мультикультуралізму, сприймає різноманітність наукових
теорій та поглядів.
Випускник здатен працювати: в установах місцевого самоврядування,
туризму, у дипломатичних службах, державних школах та університетах
як викладач мови (за спеціалізацією), а також у мовних школах (за умови
педагогічної спеціальності), у журналах та електронних ЗМІ.
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Випускник має компетенції та досвід, необхідні для професії дослідника,
а також для самостійного керівництва експериментальними дослідженнями
в умовах лабораторії.
Магістр, який закінчив модуль перекладу, володіє компетенціями
перекладача: знає техніку перекладу, може використовувати традиційні
та електронні інструменти перекладу текстів з різної тематики. Магістр,
який закінчив освітній модуль, готуючись до роботи вчителя мови (вказана
спеціалізація), повністю підготовлений до виконання цієї професії у навчальних закладах різного типу1.
Випускники Інституту німецької філології, які вибрали спеціалізацію
“бізнес-клас”, підготовлені до вимог ринку праці шляхом інтенсивного
предметного та практичного співробітництва з міжнародними відділеннями
Credit Suisse (у Вроцлаві). Вони володіють навичками спілкування та знаннями про фінансові та банківські процеси.
У кваліфікації до програм магістерської підготовки випускника
класичної філології Інституту класичної, середземноморської філології
та орієнталістики Вроцлавського університету зазначено, що він набуває
міцних знань давніх мов, що дає йому зрозуміти грецькі та латинські тексти
та розширити знання з історії грецької та латинської мови та літератури.
Знання зі спеціальності формуються на широкому культурному тлі під
час вивчення давньої філософії, археології та риторики. Отримання таких компетенцій дає можливість випускникам більш широко сприймати
актуальність греко-римської спадщини у контексті перспективи сучасної
Європи, для кращого розуміння соціальних процесів, що відбуваються,
особливо глобалізації та проблем, які пов’язані з європейською культурною ідентичністю. Досягнувши рівня з філологічних знань, випускник
може розробляти тексти – їхню публікацію або переклад. Високий рівень
загальної гуманістичної підготовки дає змогу працювати в різних установах, пов’язаних з культурною діяльністю. Випускники можуть працювати
викладачами предмета “Латинська та антична культура” за умови набуття
педагогічної спеціальності.
Випускники магістерських студій ретельно поглиблюють знання та кваліфікацію, накопичені за час бакалаврської студії, займаючись
спеціалізацією в галузі грецької літератури або латини. Умовами для
закінчення навчання та отримання ступеня магістра з класичної філології
передбачено здобути кредити, вказані у програмі; написати письмову
роботу (дисертацію) та скласти усний державний іспит. Випускники, які
1

У Польщі шкільна освіта розподіляється на podpodstawowі (початкові), ponadpodstawowі
(середні, базові) школи, gimnaziі (гімназії) та понадгімназійні заклади (ponadgimnazii), до
яких належать ліцеї, технікуми, училища.
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здатні проводити наукові дослідження в широкому розумінні античних та
гуманітарних дисциплін, можуть продовжити навчання за третім ступенем
[484].
На головній сторінці сайту філологічного факультету Яґеллонського
університету (м. Краків) “філологія” визначена як галузь гуманітарних наук,
що дає змогу вивчати літературу та мову окремих народів, цивілізаційних
та культурних кіл: дослідження в області філології включають такі предмети, як: історія літератури, теорія літератури, історія мови, граматика та
культура мови. Філологічний факультет Яґеллонського університету сприяє
проведенню філологічних досліджень у всіх мовних групах [535]. Таким
чином репрезентова майбутня діяльність студента-філолога.
До програм підготовки магістрів філологічного факультету в
Яґеллонському університеті з 2016 р. додали документ “Опис передбачуваних результатів навчання”. В “Описі передбачуваних результатів навчання на
відділенні слов’янської філології з посиланням на результати навчання для
галузі неофілології, другий ступінь, стаціонар” зазначено, що у галузі неофілології (сучасна філологія), спеціальність слов’янська філологія, повний
цикл викладання, здійснюється за такими модулями спеціалізації: болгарська філологія, перекладознавство; хорватська філологія, перекладознавство;
чеська філологія, перекладознавство; словацька філологія, перекладознавство; сербська філологія, перекладознавство. Крім того, магістрант повинен визначитися та вибрати один з двох модулів спеціалізації: слов’янське
мовознавство або слов’янські літературні дослідження. Такий самий припис
зроблений для всіх Інститутів філології університету [506].
Університети Польші сьогодні працюють у компетентнісному полі,
тому враховують сформованість компетенцій випускників, як загальні результати навчання для спеціальностей, так і конкретні до кожної спеціалізації. Дворічні плани підготовки магістрів-філологів у Щецинському
університеті (USz) (за 2016–17 рр., 2017/18 рр. та 2018–19 рр.) подані у вигляді
таблиць, окремо до кожного року навчання, які уміщують блоки дисциплін
обов’язкові та за вибором з вказаними формами організування навчання,
годинами/кредитами; модулі спеціалізацій з навчальними предметами,
інформацією щодо вибору спеціалізації, вимоги до зарахування семестру/
року та до іспитів, список іспитів та заліків [513; 514].
Також є таблиці-плани підготовки магістрів-філологів у Жешівському
університеті (UR). Правда, усі показники зведено для двох років навчання.
Подано інформацію щодо проведення та зарахуваня педагогічної практики, інформація щодо зарахування предметів міститься в іншому документі
[509; 510; 511; 512].
У 2016 р. Міністерством освіти Угорщини була прийнята постанова
(ЕММІ) про вимоги щодо підготовки та випуску у професійно-технічній
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вищій освіті бакалаврської та магістерської підготовки, а також загальних вимог до підготовки та перепідготовки вчителів для потреб окремих професій.
У цьому важливому документі було подано характеристику спільного модуля професійної освіти і підготовки випускника вищої освіти, виділено
результати навчання на бакалаврському та магістерському рівнях у дескрипторах знання, уміння, ставлення, автономність і відповідальність, а також
за новими вимогами розроблено програми підготовки І–ІІ ступенів всіх
галузей навчання.
Вже з нового 2017 навчального року університети Угорщини розпочали
підготовку магістрів філологічних спеціальностей за новими вимогами. Для
філософських, гуманітарних факультетів, Інститутів філології та неофілології
було розроблено на рівні бакалавра підготовку магістрів філологічних
спеціальностей. Магістерські програми є фактично продовженням навчання
бакалаврів. Було також розроблено нові програми, умови яких враховували і кількість кредитів, і спеціальності/спеціалізації бакалаврів, що надавало їм право продовжити навчання. Так, для університетів Угорщини
розроблено магістерські програми підготовки: англістика, американістика, англійська мова як іноземна (продовження бакалаврської програми
філолог англійської/американської англійської мови); германістика, нідерландські та скандинавські дослідження (бакалаврські програми); алтаїстика, гебраїстика, індологія, іраністика, кореїстика, китаїстика, туркологія
зорієнтовані на бакалавра-орієнталіста: філолога східних мов і культур
(алтайської, арабської, гебралогії, індології, іранської, японської, китайської,
корейської, монгольської, тибетської, турецької, сучасної грецької). Магістерська програма “Kласична філологія” зорієнтована на бакалаврів зі
спеціалізаціями латинська, давньогрецька мови, антична культура; угорської мови, угрологія – на бакалавра-філолога угорської мови; фінноугорські дослідження – на бакалавра-філолога фінської, фінно-угорської,
естонської мов. На магістерських програмах “Прикладна лінгвістика”, “Теоретична лінгвістика” зі спеціалізаціями: мовознавство, теорія лінгвістики,
комп’ютерна лінгвістика, нейролінгвістика, прагматика, цифрова
лінгвістика; “Літературознавство та культурознавство” зі спеціалізаціями:
європейська, слов’янська, класична філології, давні мови та культури –
можуть навчатися бакалаври-філологи угорської, англійської, німецької,
французької, романської, слов’янської (однієї з них) мови; з мовознавства
та літературознавства [472].
Серед нових програм підготовки магістра виділимо “Балтійські дослідження”, “Слов’янські дослідження”, “Русистика”, “Мова і література/ культура (болгарська/сербська/словацька/словенська/чеська/польська/російська
/українська/хорватська)”, на яких може продовжити навчання бакалаврфілолог однієї зі слов’янських мов; “Центральноєвропейські дослідження”,
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“Ромологія” (спеціалізація циганська мова і культура), “Мова і література/
культура (іспанська/італійська/португальська/румунська/французька)” –
бакалавр-філолог однієї з європейських мов [472].
Ретельно прописані компетенції та можливості навчатися на
магістерських програмах підкреслюють різний рівень підготовки бакалавра
і магістра. Порівняємо результати навчання у програмах “Англістика”. Бакалавр знає загальноприйняті характеристики, звичайні процедури сприймання англійських текстів і культурних явищ, типові проблеми дослідження,
ознайомлений з типовими письмовими та усними різножанровими текстами, вміє розрізняти та застосовувати інструменти інфокомунікації (знання).
Компетенціями магістра є глибокі знання, докладне бачення англомовних
проблем, володіння особливими знаннями про мультикультурні явища,
які притаманні Англії; відчуття варіацій мовного стилю.
Для бакалавра характерні інтерпретація англомовних культурних явищ,
здатність визначати основні соціальні та регіональні варіації англійської
мови, писати та розмовляти англійською мовою у декількох реєстрах
стилів, вміння вибирати та застосувати мовознавчі, літературознавчі або
культурознавчі методи (уміння). Для магістра ці компетенції набувають завершеної дії, він здатний: аналізувати та критично інтерпретувати
історичні та культурні явища Англії й угорську ідентичність; самостійно
вибирати і свідомо застосовувати методи дослідження; розробляти, впроваджувати та аналізувати емпіричні наукові дані; самостійно і критично
розкривати зв’язки свого дослідження; захищати його на професійних форумах; професійно використовувати англійську мову (іноземну мову).
Бакалавр лише репрезентує релігійне та соціальне, історичне та сучасне
різноманіття угорської та європейської ідентичності, розуміє і визнає їхню
мінливість; прагне дізнатися про європейські та неєвропейські культури
та вдосконалити знання з англійської мови; володіє знаннями, навичками, установками, що необхідні у професії; ознайомлений з етичними нормами і правилами (ставлення). У магістра на рівні компетенції ставлення
мають бути сформованими свідоме і критичне уявлення про угорські та
європейські цінності, необхідність постійного вивчення неєвропейських
культур та розвиток, поглиблення і затвердження знань англійської мови на
практиці; використання свого досвіду для розуміння сучасних соціальних
змін; прагнення у професійному спілкуванні користуватися науковими
етичними стандартами.
Автономність і відповідальність як компетенції свідчать, що бакалавр має: передбачати створення історично послідовної свідомої позиції;
ефективно співпрацювати з національними та міжнародними культурними спільнотами в Англії; впроваджувати методи роботи в галузі
англійської мови; брати відповідальність за професійний розвиток окремих
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осіб і груп; мати здатність вирішувати завдання в етичних дилемах (див.:
ДодатокБ).
Для магістрів ці компетенції набудуть вираженої самостійності, випускник вже відповідально відображає свою власну історичну та культурну
втіленість; репрезентує професійну, інтелектуальну ідентичність; ініціює у
своїй роботі співпрацю з європейськими та неєвропейськими професійними спільнотами та партнерами; використовує методи, з якими працюють у
своїй та галузі автономних дисциплін, специфіку їхньої методології; подає
власні наукові висновки і досягнення та бере на себе етичну та професіональну відповідальність (Додаток Б).
Аналіз результатів навчання за магістерськими програмами підготовки філологів дає підстави стверджувати, що знання, уміння, ставлення не
збігаються, оскільки це різні філологічні спеціальності. Спільними для всіх
філологів є лише теоретичні знання з мови, літератури, культури, мультикультурних явищ, методів дослідження; свідоме і критичне уявлення
про угорські та європейські цінності, необхідність постійного вивчення
неєвропейських культур та розвиток, поглиблення і затвердження знань з
англійської та другої іноземної мови на практиці; прагнення у професійному
спілкуванні користуватися науковими етичними стандартами.
Ми порівняли результати навчання у двох близьких за структурою та
змістом магістерських програмах підготовки у Будапештському університеті
(ELTE) “Американістика” та “Англістика”, у яких також вони подані як
компетенції, які потрібно сформувати у випускника. Розглянемо, які
професійні компетенції будуть сформовані у магістра за програмами
“Американські дослідження (Американістика)” та “Англійські дослідження
(Англістика)”, що подано у додатку В).
Отже, як бачимо, компетентності виділені через дескриптори знання,
уміння, ставлення (відношення до професії) та автономність і відповідальність. Зауважимо, що повністю у двох програмах ідентичні компетенції,
які конкретизують автономність і відповідальність. Збігаються також деякі
компетенції дескрипторів знання, уміння, ставлення. Це компетенції, які
сприяють збереженню національної (угорської) ідентичності, мови, культури, формують ставлення до культури мовних меншин тощо. Зазначимо, що
магістерські програми мають багато спільного. Їхньою основою, центром
підготовки магістра, є знання англійської та американської англійської мови,
а також літератури і культури. Навчатися за програмою “Американістика”
можуть випускники з бакалаврської програми “Англійська мова”, оскільки
мають достатньо кредитів з основних дисциплін. Особливістю програми “Американістика” є формування компетенцій, що спрямовані на
культурознавчі та країнознавчі знання та вміння. Програма “Англістика”
сфокусована на формування філологічних знань і вмінь (див. Додаток В)
[472].
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У магістерських програмах підготовки “Переклад та інтерпретація” і
“Французька мова, література та культура” збігається більшість компетенцій
дескриптора вміння, які виділили. Для перекладачів, як і для французьких
філологів, важливими є вміння створювати текст на двох мовах з врахуванням мовних традицій, структури і термінології; здатність орієнтуватися
за типом тексту, словником і термінами поля термінології як у вихідних,
так і в цільових мовах; глибокі знання з іноземної та рідної мови; здатність
застосовувати методи перекладу та інтерпретації відповідно до типу тексту; підбирати термінологію та знаходити необхідну інформацію; вміння
підготувати тематичні завдання з перекладу та інтерпретації; вміння
орієнтуватися у засобах мовної, лексикографічної та термінологічної допомоги (словник, електронний словник, текстові бібліотеки, навчальні
посібники, термінологічні бази даних, професійні форуми, журнали,
бази знань, онтології), створювати колекцію термінології; використовувати інструменти перекладу і редакторської коректури, а також засоби
підтримки комп’ютерного перекладу та інструментів Інтернет-комунікацій.
Для філологічних спеціальностей важливою є сформованість компетенції,
яка дає змогу впоратися зі стресом, що пов’язаний з інтерпретацією текстів
[213, с. 140–146; 472].
Збігаються також компетенції дескриптора автономія і відповідальність,
виокремлені у програмах “Викладач англійської мови як іноземної” і “Французька мова, література та культура” [213, с. 136–140, 143–146]. Магістри,
які навчаються за цими програмами, повинні критично усвідомлювати
проблеми, що пов’язані з професією; з відповідальністю застосовувати
методи, з якими працюють в обраній галузі та залучати інші дисципліни, з
врахуванням їхніх методологічних особливостей; приймати етичну та професійну відповідальність за результат власної праці та групи, якою керують.
У всіх програмах підготовки магістрів філологічних спеціальностей виділено
необхідність формувати вміння свідомо і критично репрезентувати угорські
та європейські цінності, урахування важливого культурного, релігійного
та соціального різноманіття меншин. Компетенції дескриптора ставлення
сприяють активному формуванню відповідального ставлення до професії,
результатів праці, професійної взаємодії з підлеглими, до формування
критичного мислення як професійного світогляду, до бажання активно
змінюватися та просуватися у кар’єрі [213, с. 136–140, 143–146; 472].
Зміст компетенцій, вимог до знання іноземних мов, дисциплін мовознавчого, літературознавчого, культурологічного циклів у програмах дає
змогу стверджувати про єдиний підхід у підготовці магістрів філологічних
спеціальностей в університетах Угорщини.
У вищій школі Чехії також існує компетентнісний підхід до підготовки
випускників. До магістерських програм підготовки філолога у Західно-
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чеському університеті (ZČU) сформульовано загальну мету: магістерські
програми спрямовані на надбання теоретичних знань, заснованих на базі
наукових знань, досліджень і розробок, засвоєння їхнього впровадження та
розвиток навичок творчої діяльності випускника.
У програмі підготовки магістрів філологічного відділення філософського
факультету Карлового університету (KU) у профілі кваліфікації випускника охарактеризовані знання і вміння: глибоко володіють мовою, у
якій спеціалізуються; здатні аналізувати мовні явища у теоретичному та
порівняльному аспектах; мають знання з історії та сучасної літератури,
культури та історії, які дать змогу розглядати культурні і соціальні явища в їхній складності, у порівняльному контексті, а також у розвитку. Ці
компетенції базуються на достатній кількості теоретичних знань, які застосовують, розвивають та разом з навичками впроваджують у професійній
діяльності. Випускник засвоює мову на рівні С2 загальноєвропейської рамки
кваліфікації [503, s. 4].
У магістерських програмах університетів Чехії передбачені також
дослідження з набуттям теоретичних знань у галузі філології, культурології,
соціології, країнознавства, заснованих на сучасних наукових знаннях, наукових дослідженнях та розробках, а також засвоєнні та їхнього подальшого впровадження на практиці за умови розвитку творчих здібностей
дослідника. Зазначимо, що програми розроблено як для магістрів, які навчаються п’ять років, так і дворічні програми для магістрів (рівень бакалавра)
за спеціальностями, дотичними до філології, які можуть отримати рівень
магістра за два роки. У Чехії здобути рівень магістра можна за допомогою
програм післядипломної освіти при університетах.
Зазначимо, що однією з особливостей навчальної програми підготовки
вчителя іноземної мови у Чехії є реалізація “Європейського виміру освіти”:
включати вивчення європейської специфіки у зміст окремих дисциплін навчального плану; визнавати необхідність реалізації завдань Болонського процесу та релевантних стандартів якості освіти; розробляти навчальні курси,
які сприяють отриманню кваліфікації “учитель” у декількох країнах; брати
участь у європейських проектах і забезпечувати академічну мобільність
студентів; укладати міждержавні та міжуніверситетські угоди [124, с. 67].
В університетах Словаччини також впроваджений компетентнісний
підхід. Бакалаврські та магістерські програми підготовки філологів
розраховані на студентів, які навчаються за денною та екстернатною формами. На відміну від денної підготовка на екстернатній програмі (ступінь
бакалавра) відбувається протягом чотирьох років, ступінь магістра – три
роки.
Отже, в університетах Вишеградської групи ступінь магістра-філолога
можна отримати за два роки навчання в університеті після трирічної
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бакалаврської підготовки за цією ж спеціальністю, або за наближеною
гуманітарною освітою. В університетах Польщі наявні нероздільні програми підготовки магістра (5 років), у програмах вони позначені як
jednolitе magisterskie. В університетах Чехії у програмах, які є продовженням
підготовки бакалавра, зазначено navyzyjincy magystry, тобто студенту потрібно
обов’язково вчитися п’ять років за цією програмою. У магістерських програмах Угорщини також підкреслено у вимогах, що програма є нероздільною,
тобто є продовженням програми бакалавра, або є новою розробленою
дворічною програмою. Зауважимо, що в університетах Польщі, Чехії, Угорщини такі програми задіяні паралельно з дворічними програмами, тому
студент вже при вступі має право вибору. В університетах Словаччини
додається ще один рік, якщо студент обирає екстернатну форму навчання.
Болонська система сприяє мобільності студентів, надає їм можливості
навчатися в інших європейських університетах. Магістранти, які один–два
семестри навчаються в іноземних закладах у галузі, наприклад, польської
філології або в суміжних областях за згодою університету, після повернення
у Польщу, повинні у наступному семестрі набрати кредити з пропущених
курсів та скласти іспити [544].
Можливість для студента завершити частину навчання в іншому університеті за кордоном або в Словаччині закріплена в законі про університет (Закон 131/2002 Zz.). Кредитна система сприяє подвійній мобільності студентів.
Оскільки кожен університет в Словаччині, задіяний в ECTS, зобов’язаний
розкривати інформацію про можливості навчання в інформаційному пакеті, у каталозі курсів, студенти отримують краще уявлення про програми,
які їх цікавлять. Другим важливим внеском є т. зв. угода про навчання,
що укладена між закладами (який відправляє і приймає) та студентом.
Студента запевняють, що після закінчення частини навчання в іншому навчальному закладі його заклад визнає предмети/курси, які він вивчив, та
зарахує отримані кредити (переказ кредиту). Кредитна система має більш
ніж десятирічну традицію на факультетах Університету Яна Коменського.
Усі факультети університету, починаючи з 2004/2005 навчального року, приймають на навчання кандидатів, університети яких мають кредитну систему.
В університетах Угорщини розроблені вимоги до взаємозаліків кредитів,
як головної вимоги Болонської системи. Вимоги дають змогу зараховувати
кредити дисциплін, які були складені студентами-іноземцями або тими,
хто навчався за програмами обміну в інших університетах. Студент повинен заповнити два документи. Перший – це індивідуальне замовлення,
т. зв. знижений порядок навчання, в якому студент стисло описує причини
нескладання предметів (дозволено до 10) (Kedvezményes tanulmányi rend).
У другому – взаємозалік кредитів – подані дисципліни, які були складені в
інших університетах та довідки-документи, які це засвідчують: вид навчального закладу, диплом/ витяг та яких умов тощо (Kreditbeszámítás).
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З 2008 по 2022 рр. включно у Чехії було акредитовано 146 програм
підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Документом акредитації
вищої школи визнані 69 програм у Карловому Університеті, в університеті
Масарика – 34, Палацького в Оломоуце – 18, в Остравському – 11, Південної
Чехії в м. Чеське Будейовіце – 7, Митропольному у Празі, Сілезькому в
Опаві, Євангеліста Яна Пуркине в Усті-над-Лабем – по 2 [523]. Зазвичай, в
університетах Чехії наявні і п’ятирічні, і дворічні програми магістерської
підготовки. Проте, у Карловому Університеті існує магістерська програма
Центральноєвропейські дослідження (2016–2022 рр акредитації), в університеті Масарика – Скандинавські дослідження (2011–2020 рр), в Університеті
Південної Чехії в м. Чеське Будейовіце – Чесько-німецькі польові дослідження
(2015-2019 рр), які вимагають дворічної підготовки магістрів [523].
Магістерські програми у Чехії відрізняються ще і можливістю для
магістрів обрати другу спеціалізацію, про це вказано у програмі. Частіше
програми для магістрів філологічних спеціальностей розроблені для денної
форми навчання – студенти повинні відвідувати заняття. Іноді денна форма
поєднана з комбінованою, що дає змогу виконувати проекти самостійно,
дистанційно консультуватися з викладачем тощо.
На філософському факультеті Карлового Університета (KU) у
2016/2017 навчальному році підготовка магістрів відбувалася за програмами “Англістика та Американістика” і “Чеська мова у комунікації глухих”
(2 програми). Більшість програм (32) розроблено на філологічному відділі,
де створено мовні студії за спеціальностями: чеська мова як іноземна;
чеська, голландська, німецька мова/ література; французька філологія,
латинські мови; порівняльне мовознавство. Окремо розроблено програми у культурологічно-країнознавчому аспекті: “Іврит”, “Іспаністикa”,
“Італістикa”, “Португалоїстикa”, “Монголоїстикa’, “Кореїстикa”. Популярними серед студентів є і програми підготовки магістрів у контексті
країнознавства: спеціалізоване “чеське дослідження” та дослідження з
конкретної проблеми країни за вибором: “норвезьке”, ”шведське”, “японське”, “фінське”, “східноєвропейське” [553].
В університеті Масарика (MU), який у науковому, культурному та
громадському житті держави посідає друге місце за рівнем професорсько-викладацького складу, матеріального забезпечення, також розроблені
магістерські програми у мовно-культурологічному контексті. Зазначимо,
що, крім вказаних спеціальностей, у КU, на філософському факультеті в
Університеті Масарика (MU) популяністю користується “східнослов’янська
філологія”. Магістранти обирають македонську, українську, словацьку,
польську, російську, сербську мову/літературу. Навчання відбувається й за
програмами “Балканістика” й “Балтистика” [493].
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Активно здійснюють підготовку магістрів-філологів в університеті Палацького в Оломоуце, де розроблені програми з чеської, італійської, китайської, португальської, російської, румунської, французької, японської
філології. В Остравському університеті магістри навчаються за програмами: “Англійська мова і література”, “Чеська мова і література”, “Чеська як
іноземна”, “Чеська мова і література/комп’ютерна лінгвістика”.
Для підготовки магістра у літературознавчому напрямку розроблено
програми “Література та міжкультурні комунікації” (університет Масарика) “Історико-літературні дослідження” (університет Південної Чехії в
м. Чеське Будейовіце) [523].
Аналіз документів з акредитації навчальних програм дає підстави стверджувати, що в університетах Словаччини з 2008 по 2019 рр. включно розроблено понад 70 програм для підготовки філологів-магістрів. Підготовка магістрів
філологічних спеціальностей у Словаччині відбувається на філософських
факультетах в університетах Павла Йозефа Шафарика в Кошице (5 програм), Матея Бела в Банській Бистриці (18), св. Кирила та Методія в Трнаві
(6); на філософському факультеті та факультеті гуманітарних і природознавчих наук в Пряшівському університеті (15), на філософському факультеті
та педагогічному факультеті університету Я. Коменського в Братиславі
(13); на педагогічному факультеті університету ім. Костянтина Філософа
в Нітрі (11), на факультеті прикладних мов економічного Університету в
Братиславі (5). Усі програми розраховані на бакалаврський рівень підготовки
студента гуманітарного напряму, який може здобути ступінь магістра за
два роки [453]. Зазначимо, що серед традиційних програм для підготовки
філологів з основної мови та літератури, наприклад, “Словацька мова і
література”, достатньо цікавими є програми університету Я.Коменського в
Братиславі. Магістрантам запропоновано навчання на програмах: іноземні
мови та культури – компаративістика (французька, словацька, іспанська,
італійська); угорська мова, редагування та видавнича праця; німецька мова у
міжкультурній та транскультурній комунікації; романські мови і культури;
слов’янські дослідження (болгарська, хорватська, польська, словацька, словенська, сербська – мови навчання); східноєвропейські мови і культури (словацька, японська, китайська, корейська – мови навчання). Нетрадиційними
для українських філологічних факультетів та факультетів іноземних мов є
також програми в університеті Павла Йозефа Шафарика в Кошице – англійська, французька мови для європейського інституту економіки та Британські
та американські дослідження. В університеті Матея Бела в Банській Бистриці
магістрантам пропонують програми за двома спеціальностями: “Прикладна
етика – англійська мова і культура”, “Прикладна етика – німецька мова і
культура”, “Філософія – російська мова і культура”, “Філософія – німецька
мова і культура”, “Історія – німецька мова і культура”, “Історія – російська
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мова і культура”, “Словацька мова і література – англійська мова і культура”,
“Словацька мова і література – філософія”, “Словацька мова і література –
французька культура”, “Словацька мова і література – історія”.
Словацька Республіка приєдналася до країн Вишеградської групи після
розпаду Чехословаччини, з того часу перед університетами країни були
поставлені завдання підняти розвиток вищої освіти до рівня європейських
країн. Необхідно підкреслити, що це єдина з країн Європи, яка працює
з 2014 року за десятирічним планом розвитку. Вищі навчальні заклади
Словаччини ведуть боротьбу за кожного студента, тому нетрадиційний
підхід до навчання магістрів-філологів, поєднання двох спеціальностей у
програмах підготовки, впровадження сучасних підходів у дослідження,
широка профорієнтація випускника, безкоштовна освіта створюють умови
для мотивації навчання магістрантів в університетах країни.
У “Базі даних одиниць напрямків та оцінення навчальних програм”
зазначено 133 магістерські програми з підготовки філологів, які діють у
15 провідних університетах Польщі. Більшість магістерських програм розроблена в таких університетах: Вроцлавському (UWr) – 30; Яґеллонському
(UJ) – 21; Лодзінському (UŁ) – 12; Щецинському (USz) – 11; Адама Міцкевича
в Познані (UAM) та Яна Кохановського в Кельце (UJK) – по 8; Педагогічному
університеті імені Комісії Народної Освіти (UP) – 6; Гданському (UG) та
Академії Поморській в Слупську (APSl) – по 5; Варшавському (UW) та ім.
Марії Кюрі в Любліні (UMCS) – по 4; Жешівському (UR) – 3; Казиміра Великого у Бидгощі (UKW), Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW)
та Варміно-Мазурському в Ольштині (UWM) – по 2 [458].
Аналіз об’ємного матеріалу надає підстави розподілити магістерські
програми підготовки філологів на такі групи. До першої віднесемо традиційні
програми підготовки філологів за спеціалізаціями з європейських мов
(грецької, англійської, німецької, французької, іспанської, італійської,
угорської), з слов’янських мов (болгарської, сербської, словацької, польської,
російської, української, хорватської, чеської), з класичних мов (латина, давньогрецька) та літератур.
В усіх розглянутих навчальних закладах Польщі розроблено програми підготовки магістрів з англійської мові та літератури/культури/
педагогічної спеціалізації; є також програми “Англійська мова для бізнесу” –
у Жешівському, “Інформатологія з англійською мовою для бізнесу” – у
Лодзінському університетах.
У більшості університетів, які ми аналізуємо, популярністю серед магістрів користуються програми з німецької філології/педагогічна
спеціалізація; романської філології, які створені в Яґеллонському, Варшавському та Гданському університетах; французької мови/філології – в
Яґеллонському, Варшавському, Вроцлавському університетах та Університеті
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Адама Міцкевича у Познані. Розроблені також програми “Французька
для економічної практики” у Вроцлавському університеті; “Французька
філологія/італійська мова (спеціальзація)” – у Педагогічному університеті,
“Французька філологія/ російська мова(спеціалізація)” – у Лодзінському
університетах. Ступінь магістра з іспанської мови/культури/філології можна
здобути в Яґеллонському, Вроцлавському, Педагогічному, Щецинському,
Лодзінському університетах. В останньому з вказаних розроблена також
програма “Іспанська філологія з американською філологією”. Популярними є і магістерські програми з італійської мови та літератури/філології
(Варшавський, Педагогічний, Кардинала Вишинського університети).
Поширеними є програми підготовки магістрів зі слов’янських мов:
чеської, хорватської, української, російської, сербської мови/літератури/
культури у Яґеллонському та Вроцлавському університетах; словацької
мови/літератури/культури, крім зазначених університетів, ще і у Варшавському; болгарської мови/літератури/культури ще і в Академії Поморській у
Слупську. В усіх закладах, програми підготовки яких аналізуємо, розроблено магістерські програми “Польська мова і література/ культура/філологія”;
в університеті Яна Кохановського в Кельце є програма “Польська філологія
зі спеціалізацією логопедія/нейродидактика.
Програми підготовки магістрів класичних та східних (орієнтальних),
середземноморських мов та літератур/культур розроблені у Яґеллонському, Варшавському, Вроцлавському університетах та Університеті Адама
Міцкевича” [458].
На магістерському рівні в Інституті польської філології Педагогічного
університету імені Комісії народної освіти (UP) пропонують такі спеціальності: викладання польської мови; викладання польської мови як іноземної;
логопедія; редагування; соціальне спілкування – PR та реклама; культурні
дослідження та медіазнання (спеціальності: менеджер та аніматор культури,
коуч-медіа); соціальна комунікація та культурна лінгвістика (нова пропозиція).
Другу групу характеризують програми підготовки лінгвістів з обраних
мов та перекладачів, які є популярними серед сучасних випускників. Програми розроблені на кафедрах мови та перекладу, перекладознавства та
перекладу, перекладу та комунікації, перекладу та інтерпретації (кафедри
мають різні назви), що є на гуманітарних , філософських, педагогічних
факультетах.
До третьої групи належать програми, які об’єднали філологічні та
культурологічні спеціальності: англістика, германістика, романістика
(Університет ім. Марії Кюрі в Любліні); орієнталістика, класична філологія
та середземноморська культура, класична філологія із середземноморськими і східними (орієнтальними) культурами (Яґеллонський, Варшавський,
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Вроцлавський університети); зазначені вже програми підготовки філологів з європейських та слов’янських мов (з першої групи), які мають також
культурологічну спеціалізацію.
В окрему, четверту групу, виділимо підготовку магістрів філологічних
спеціальностей, що пов’язані з дослідженнями у галузях країнознавства/
культурології: слов’янознавчі, південно-східноєвропейські, східнослов’янські
(російська, українська), центральноєвропейські, скандинавські, угро-фінські
дослідження.
В університетах Угорщини диплом магістра-філолога частіше можна
отримати на гуманітарних факультетах. Підготовка магістрів філологічних
спеціальностей у Будапештському університеті (ELТE) відбувається на
гуманітарному факультеті в Інститутах англо-американських досліджень,
німецької філології, угорської мови та фінно-угорських досліджень,
угорської літератури, романської філології, східних (орієнтальних)
досліджень, слов’янської та балтійської філології. В умовах інноваційних змін
гуманітарний факультет ELТE ставить головною метою підготовку фахівця,
який здатен викладати спеціальні предмети, що пов’язані з еволюцією
людської культури у контексті розвитку інтелекту. На факультеті розроблено понад 60 магістерських програм з іноземних мов, літератур та культур.
Магістерські програми ELТE частіше продовжують бакалаврські та готують
фахівця у культурологічно-країнознавчому аспекті з американістики, англоїстики, індології, івриту, єгиптології, іспаноїстики, італоїстики, кореїстики,
китаїстики, медієвістики, монголоїстики, португалоїстики. Велику групу
становляять програми дослідницького напряму: американські, арабські,
індо-німецькі, іранські, монгольські, китайські, скандинавські, тибетські,
турецькі, фіно-угорські, японські дослідження та дослідження з івриту.
Програми дають змогу отримати ступінь магістра з європейських мов та
літератур: англійської, датської, італійської, німецької, румунської, угорської,
французької, давньогрецької. Популярністю користуються програми зі
слов’янських мов/літератур/культур: болгарської, польської, словацької,
хорватської, російської, української [489].
В університетах м. Дебрецен (DE) та м. Печ (PTE) підготовка магістрів
також відбувається на факультетах гуманітарних наук, на англійському та
німецькому відділеннях. Магістерські програми підготовки Дебреценського
університету (DE) можна поділити на традиційні програми філологічної
підготовки: американістика, американська філологія; англістика, англійська
філологія; угорська мова та література; німецька мова, література та культура; словацька мова та література, філологія (славістика).
До іншої групи програм, які користуються попитом у магістрантів,
віднесемо програми, що націлені на підготовку дослідника: англо-угорські
наукові дослідження; англо-угорські соціологічні дослідження; центрально-
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європейські дослідження (німецька мова); німецько-угорські наукові дослідження; фінно-угорські дослідження. На факультеті існує також програма
“Переклад та інтерпретація”.
На гуманітарному факультеті PTE є також програми підготовки з
угорської мови як іноземної; хорватської та німецької мов та літератур як
мови меншин. Популярністю користуються програми як окремі культурні
дослідження: європейського, американського, англійського, франкомовного, польського напрямів, а також російського перекладу та інтерпретації.
На факультеті розроблені ще чотири програми з підготовки англійського
філолога (впродовж чотирьох семестрів): англійська мова; інтернаціональні
зв’язки; інтернаціональні зв’язки “Європа у Вишеградській перспективі”,
за якою магістранти навчаються по чотири семестри в Угорщині, Кракові
(Польща), Брно (Чехія), Банська Бистриця (Словаччина). Німецьке відділення
розробило програми з підготовки магістрів за спеціальністю “Німецька
мова, література та культура”; “Німецька мова, німецька мова меншин та
література”, які розраховані на чотири семестри.
В університеті м. Мішкольц (МТЕ) на факультеті мистецтв магістерські
програми підготовки філологів існують на відділенні гуманітарних і математичних наук. За змістом їх можна розподілити на дві групи. Першу
групу становляють магістерські програми, які готують вчителів англійської,
німецької, угорської мови. У другій групи програми підготовки магістрівфілологів у комбінованому викладанні шкільних предметів: культури
та етики, географії, історії й суспільствознавства. Магістерські програми
підготовки філологів розроблені також і в Інституті сучасної філології, який
є в Університеті МТЕ понад 15 років. Програми підготовки, розроблені на
відділеннях англійської мови та літератури, німецької мови та літератури,
прикладної лінгвістики, сприяють збільшенню дослідницького потенціалу
та якості навчання магістрів [498].
Отже, аналіз програм підготовки магістрів філологічних спеціальностей
дає змогу виділити декілька моделей підготовки філолога-магістра в
університетах країн Вишеградської групи. Перша модель підготовки магістра
з мови та літератури фактично характеризує філологічну підготовку випускника, яка є традиційною для всіх університетів країн Вишеградської групи.
Друга модель спрямована на підготовку філолога за подвійною спеціальністю:
перекладач або культуролог. Третя модель пов’язана з підготовкою філологадослідника, а ще посилена країнознавчо-культурологічим аспектом. (Аналіз
моделей підготовки див. у розділі 3.3.).
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2.3.1. Тенденції педагогічної
підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи
Потребує вивчення і проблема педагогічної підготовки магістрівфілологів у європейських університетах. На відміну від українських
університетів, де підготовка вчителя мови та літератури відбувається на
філологічних факультетах та факультетах іноземних мов як у класичних, так і
педагогічних університетах, готують педагогів в університетах Вишеградської
групи на педагогічних факультетах або педагогічних відділеннях гуманітарних
та філософських факультетів. На гуманітарних та філологічних факультетах,
де традиційно навчаються філологи, магістрантам надається можливість
отримати спеціалізацію вчителя/викладача мови та літератури/культури.
Для отримання спеціалізації студент виконує два модулі – один на рівні
бакалавра, який дає змогу у майбутньому посісти місце вчителя початкової
школи, та другий – на рівні магістра, підготовка на якому спрямована для
отримання спеціальності вчителя старшої школи або викладача у закладах
вищої освіти. Студент також зобов’язаний пройти педагогічну практику у
школі або вищому закладі у вказаний термін.
Документ з акредитації ознайомлює з 20 програмами підготовки
магістрів педагогічних спеціальностей. З 2011 по 2020 рр. на філософському
факультеті педагогічного відділення Університету Масарика (Чехія)
акредитовано п’ять програм: “Підготовка вчителів англійської мови та
літератури для середньої школи”, “Підготовка вчителів англійської мови
для початкової школи”, “Підготовка вчителів англійської мови для початкових та спеціалізованих мовних шкіл”, на яких два роки можуть навчатися
студенти, що отримали ступінь бакалавра. Програмa “Підготовка вчителів
англійської мови та літератури для початкової школи” (2 роки) акредитована також з 2012 по 2019 рр. на педагогічному факультеті Університету
Евангеліста Яна Пуркине в Усті-над-Лабем, Університеті Південної Чехії
в м. Чеське Будейовіце (2 і 5 р.), Університеті Пардубіце (2010–2019 рр.),
Західночеському Університеті в Плзні (2016–2020 рр.), на факультеті
природничо-гуманітарних та педагогічних наук Технічного університету
в м. Ліберець (2014–2020 рр.). П’ятирічна програма “Підготовка вчителів
чеської мови та літератури для середньої школи” діє на педагогічному
факультеті Університету Евангеліста Яна Пуркине в Усті-над-Лабем (2012–
2019 рр.) та у Західночеському Університеті в Плзні (2016–2020 рр.); програми дворічної підготовки – на педагогічному факультеті Університету
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Південної Чехії в м.Чеське Будейовіце (2012–2019 рр.) та на філософському
факультеті Остравського Університету (2011–2020 рр.). У Карловому
університеті на педагогічному факультеті з 2012 по 2019 рр. розроблено
програму “Підготовка вчителя російської мови та літератури” (5 років) [523].
У Польщі достатньо закладів, які організовують підготовку вчителів
для усіх рівнів шкіл. Розглядаємо лише підготовку в Педагогічному
університеті імені Комісії народної освіти та Жешівському університеті, програми яких були репрезентовані у документі з акредитації “База
даних одиниць напрямків та оцінки”. У Педагогічному університеті розроблено п’ять магістерських програм підготовки вчителя: англійської,
німецької, іспанської, польської, французької мови та літератури. Програми
розраховані на два роки навчання для студентів з бакалаврським ступенем
підготовки на відділенні неофілології (з конкретної мови та літератури),
які володіють кваліфікацією вчителя початкової школи (конкретної мови).
У Жешівському університеті магістри можуть отримати спеціальність
вчителя англійської, польської, російської мови та літератури [458; 509; 510;
511; 512].
В університетах Словаччини відбувається дворічна або трирічна (екстернат) підготовка вчителя на рівні магістра. На педагогічних факультетах
університетів Я. Коменського в Братиславі розроблено дві програми “Викладання англійської/німецької мови і літератури”, Трнавському – “Викладання англійської мови”. В Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі
розроблено по дві програми для денної та екстернатної форм навчання –
“Викладання англійської мови/літератури” – на педагогічному факультеті,
“Підготовка вчителів для початкової школи з навчанням угорською мовою” – на факультеті центральноєвропейських досліджень. Популярними
серед магістрів є і програми підготовки “Викладання словацької мови і
літератури” на філософських факультетах університету Я. Коменського в
Братиславі та Пряшівського університету [453].
В університеті Яна Коменського на кафедрах педагогічного факультету розроблені як однопредметні, так і комбіновані програми підготовки
бакалаврів та магістрів екстернатної та денної форм навчання. У 2018 навчальному році на ступені бакалавра і магістра до програми “Викладання англійської мови та літератури” додали комбіновані програми: викладання англійської мови та літератури і викладання іспанської/німецької/
словацької/французької/ мови та літератури; викладання психології і викладання англійської мови та літератури. На ступені бакалавра також запровадили викладання англійської мови та літератури, поєднавши з викладанням історії, педагогіки, образотворчого мистецтва, музики, релігійного
виховання, громадянського виховання.
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Вважаємо, що досвід Угорщини у підготовці вчителя також буде корисним для університетів України. Студенти, які обрали педагогічну
спеціальність, повинні скласти вступний іспит до магістратури, головною
метою якого є перевірка мотивації майбутніх учителів іноземних мов та
виявлення ціннісних орієнтацій, якими керуються абітурієнти, обираючи
ту чи іншу педагогічну спеціальність, насправді відбувається професійний
відбір майбутніх вчителів [98, с. 130]. В Угорщині протягом останнього
десятиліття у сфері підготовки вчителів відбулися значні зміни: підготовка
вчителів була рівномірно розподілена, внутрішні пропорції змісту навчання
трансформовані, частка педагогічної теорії та практики збільшилася в рамках навчання. Проте дослідники вказують на суттєві недоліки у підготовці
магістра-педагога за Болонською системою, вважають її фрагментарною,
не “двоступеневою”, а “півтораступеневою”, заперечують щодо переважання психолого-педагогічного модуля (Chernus and Forgács, 2010). Аналіз
тенденцій європейської підготовки вчителів свідчить про те, що збільшення
частки педагогічної та практичної підготовки магістрів все ще не сягає
європейського рівня, вона нижче середнього показника в Європі (Stéger,
2012). Протягом двотижневої або чотирьохтижневої практики не можливо
підготувати вчителя до роботи у шкільних закладах, немає часу ознайомитися зі специфікою предмета викладання. Також критикували програми
підготовки, в яких бракує зв’язку теорії з практикою, масовість підготовки
вчителів, що не заповнює необхідну кількість місць праці у національній
освіті, не забезпечує соціальні потреби (Iker, 2011) (“Аналіз досвіду Угорщини в галузі навчання та пов’язаної з ним індивідуальної практики”)
[338, o. 151].
Міністерством освіти Угорщини було розроблено положення № 4, закон
№ 15/2006 (IV.3), у якому визначено мету професійної підготовки вчителя:
“отримання практичних навичок, які пов’язані з кваліфікацією (години навчання, підготовка до занять, планування роботи, роль вчителя, педагогічні
вимірювання та експерименти); ознайомлення з діяльністю (шкільне життя,
управління школою, виховання дітей, спілкування); набуття студентами
досвіду оцінювання та розвитку навчально-виховних та навчальних процесів
і дослідження. У документі було також виділено завдання та форми стажування:
а) ознайомлення з педагогічним середовищем, розвиток загальнопедагогічних навичок: педагогічна діяльність, дитина та самопізнання,
методи управління конфліктами, відвідування школи, спостереження та аналіз, а також мікро-тренінги (30 годин);
b) в галузі професійної кваліфікації педагогічна практика включає
в себе відвідування та проведення занять, мінімум 15 самостійних
уроків (у 5–8 класах та 9–12) (60 годин);
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с) у державному навчальному закладі, навчальному закладі для дорослих (безперервна освіта) індивідуальна практика професійної
підготовки викладачів відбувається під постійним керівництвом,
виконуються усі інші вимоги до магістра для накопичення кредитів,
необхідних для завершення навчання. Сама практика включає:
відвідування занять, викладання двох до п’яти годин/день (до 10
годин на тиждень), позааудиторні заняття та проведення залікового
семінару, професійне оформлення документації [338, o. 152].
Попередня 30-годинна навчально-педагогічна практика є невід’ємною
частиною модуля з педагогіки–психології, частиною програми модуля за спеціальністю (40 кредитів) та уміщує мінімум три кредити. Курс
розрахований на 60 год. Така структура також полягає у забезпеченні
всіх рівнів педагогічної підготовки викладачів за магістерським ступенем (модуль з педагогіки–психології та модуль з певної спеціальності),
включенні всіх аспектів підготовки до практики (Schroth, 2009). Розробники програм підготовки педагога наголошували, що з моменту впровадження магістерських програм поступово будуть розвиватися навички
та компетенції вчителя. З цією метою необхідно включити у професійну
практику більше складні завдання, які магістранти повинні виконувати протягом наступних семестрів. Особливістю такої моделі є поступове вивчення
шкільної освіти, виконання різноманітних ролей педагога.
Для єдиної підготовки вчителів було створено правову базу: закон про
національну вищу освіту, 283/2012 (Х.4), укази уряду 8/2013. (I.30) та постанова EMMI щодо загальних вимог до підготовки та перепідготовки вчителів
для потреб окремих професій.
Суть загальної підготовки вчителів полягає у здобутті магістерського
ступеня, тому отримати кваліфікацію вчителя можна за умови виконання
програми дворічної підготовки; чотирирічної підготовки плюс однорічної
підготовки для здобуття кваліфікації вчителя початкової школи; п’ятирічної
плюс однорічної підготовки для вчителя середньої школи. Для підготовки
фахівця за комбінованою програмою – вчителя початкової школи і
спеціаліста у середній школі – час навчання становить чотири з половиною роки плюс ще один рік. “Змішані вчителі”, тобто вчитель початкової
школи і вчитель середньої школи з обраною філологічною кваліфікацією
навчаються чотири з половиною пюс один рік. З підготовкою вчителя також
пов’язані особисті однорічні стажування [338, o. 151].
На гуманітарному факультеті Будапештського університету також
розроблені й магістерські програми підготовки вчителя мови, етнічної
мови та літератури/культури: болгарської, грецької, хорватської, німецької,
словацької, словенської, української. Окрему групу становлять програми
підготовки вчителя мови/культури: англійської, китайської, італійської
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іспанської, латинської, польської, португальської, російської, румунської,
французької, японської. Підготовка вчителя відбувається також за програмами “Угорська мова як іноземна”, “Угорська мова і література”, “Угорська
культура і цивілізації” [471; 489].
В університеті м. Мішкольц (МТЕ) магістри навчаються за двома спеціальностями на 12 комбінованих програмах. Ця підготовка є
нероздільною і дає можливість отримати спеціальність вчителя англійської
мови і культури та вчителя моралі й етики; англійської мови і культури – вчителя географії; англійської мови і культури – вчителя угорської
мови; англійської мови і культури – вчителя німецької мови і культури; англійської мови і культури – вчителя історії та суспільствознавства;
вчителя географії – вчителя угорської мови; вчителя географії – вчителя
німецької мови і культури; вчителя угорської мови і викладача етики;
вчителя угорської мови – викладача німецької мови і культури; викладача угорської мови – вчителя історії та суспільствознавства; викладача
німецької мови і культури – вчителя історії та суспільствознавства [498].
Для того, щоби отримати ступінь магістра в МТЕ на факультеті мистецтв
(відділення гуманітарних і математичних наук) за комбінованими програмами з подвійною спеціальністю, потрібно навчатися 10–12 семестрів.
Різниця у навчанні залежить від кількості кредитів до спеціальностей. Якщо
студент обирає дві спеціальності вчителя початкових класів, наприклад, вчителя англійської та угорської мови та культури, англійської мови та історії
тощо, він повинен за десять семестрів набрати 300 кредитів. Для отримання
спеціальності вчителя англійської мови і культури та вчителя моралі та
етики для початкової та середньої школи потрібно завершити програму
11 семестрів, яка потребує 330 кредитів. Зазначимо, що ця магістерська
програма розроблена і на 10 семестрів. Вибір залишається за студентом.
Навчання за програмою зі спеціальностей “Вчитель німецької мови та культури – вчитель історії та суспільствознавства” дає змогу отримати рівень
магістра за умови навчання 10, 11 та 12 семестрів. Магістрант набирає 330
кредитів за 12 семестрів та отримує кваліфікацію “Вчитель середньої школи
з німецької мови й культури та історії й суспільствознавства”.
Аналіз акредитаційних програм підготовки магістра-педагога в
університетах країн Вишеградської групи дає змогу їх класифікувати. Програму “Викладання мови (слов’янських та європейських) і літератури для
середніх шкіл” відносимо до першої групи акредитованих програм. Друга
група – це програми “Мова і культура (іспанська, італійська, китайська, латинська, польська, португальська, російська, румунська, угорська, французька, японська)”. Програми магістерської підготовки “Мова, етнічна мова та
культура (болгарська, грецька, словацька, словенська, українська, хорватська)” – програми третьої групи. До четвертої групи віднесемо комбіновані
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програми підготовки вчителя, які розроблені в університеті Мішкольца в
Угорщині та Університеті Яна Коменського в Братиславі.
Розглянемо програми кожної групи, щоби знайти спільне та відмінне
у підготовці педагога за ступенем магістра та визначити моделі підготовки
магістра-педагога в університетах Вишеградської групи. Це потрібно також
для порівняння програм та моделей підготовки магістрів філологічних
спеціальностей.
Для випускників бакалаврської програми “Чеська мови та література”
в Університеті Масарика (Чехія) розроблено магістерську програму “Викладання чеської мови та літератури для загальноосвітніх шкіл”. Метою навчання є підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл до практичної
діяльності. Навчальний план складається з двох неподільних складових:
з галузевого компонента, який об’єднує та розвиває знання та навички
у галузі лінгвістичної та літературознавчої наук, а також з психологопедагогічного та дидактичного компонентів, які формують та розвивають
у студентів необхідні основи педагогічної теорії та дидактичні навички для
ефективної праці на посаді вчителя середньої школи. Магістрам запропоновано поєднати навчання за програмами “Викладання у середній школі
німецької/російської/французької мови та літератури”; “Викладання історії/
суспільних наук”. У Карловому університеті магістранти програми “Чеська
мова і література” мають змогу засвоїти спеціалізації “Викладання чеської
мови та літератури для вищих навчальних закладів”, “Підготовка вчителів
чеської мови як іноземної для середньої школи”, “Викладання латинської
мови та літератури’. У кваліфікаціях випускників програм зазначено, що
вони здатні працювати в середніх школах та професійних закладах різних
типів і спеціалізацій. Вони також готові навчати чеської мови іноземців в
інших навчальних закладах. Крім того, можуть обіймати посади, для яких
необхідне вміння працювати з текстом і культивувати мову [493].
У постанові ЕММІ було приділено велику увагу підготовці магістрів –
вчителів мови як іноземної в університетах Угорщини. Виділимо лише
основні результати навчання магістрів за такими програмами, які
поділили на шість сфер. У сфері знання та використання мови випускник
має сформований з відчуттям мови і культури світогляд; кваліфіковано
пояснює мовні явища, користується усною та письмовою літературною
мовою та знає діалекти, здатний до міжкультурної медіації та розвитку
міжкультурної компетенції. У сфері професійної науки та методології розвиває
навички, необхідні для застосування отриманих знань в учнів, забезпечує
сучасні мовні та культурні міждисциплінарні знання для викладання предмета, володіє спеціальними знаннями з методики мови. У сфері планування
навчального процесу вміє створювати ефективне навчальне середовище, координує процес навчання в школі та позашкільній освіті, як ефективний,
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творчий та інтегрований, застосовує різні методи та інструменти для навчання іноземній мові: засоби підтримки мовної комунікації, механізми
зворотного зв’язку у вивченні іноземної мови, індивідуальні та групові методи розвитку сучасного мовлення, вдосконалення навичок читання учнів.
У сфері оцінення учнів у навчальному процесі оцінює процеси розвитку учнів,
навчальні досягнення та розвиток особистості, впроваджує різні форми
й інструменти оцінення, ефективно застосовує результати оцінювання та
розвитку самооцінки; знає процедури вимірювання та оцінення мовних
компетенцій, вимірювання міжнародних результатів, а також рекомендацій загальноєвропейської бази знань. У сфері підтримки, організування та
управління навчальним процесом здатний викликати та постійно підтримувати
інтерес і увагу до вивчення мови, розвивати, підтримувати саморегулююче
навчання, розпізнавати і вирішувати труднощі у навчанні; вміє оцінювати
чинники, що впливають на успіх і невдачу вивчення мови, збирати дані про
них, критично їх аналізувати. Уміє розпізнавати, характеризувати, діагностувати і виправляти ознаки і дефекти усної і письмової виразності мови.
У сфері професійної відповідальності і саморозвитку вміє отримувати знання,
інтегрувати особистий досвід у науковій галузі, застосовувати найважливіші
методи й аналітичні процедури як педагогічної науки, так і прикладної
лінгвістики; оцінювати власну роботу з використанням науково обґрунтованих
інструментів; прагне до роботи вчителя, безперервного самоспостереження
та самовдосконалення, самоосвіти; до постійного моніторингу результатів
професійних і методологічних досліджень, а також адекватної та адаптивної
інтеграції в процес викладання мови [213, с. 170–180; 471].
Результати навчання магістрів за програмою “Викладач англійської
мови як іноземної” у Будапештському університеті традиційно виокремлені
через дескриптори знань, умінь, ставлення, автономності і відповідальності
[213, c. 136–140]. Більшість компетенцій, які потрібні вчителю, віднесені до
дескрипторa знань: знає особливості вивчення мови та методологічні підходи до її викладання; різні методики читання, письма, мовлення та слухання, а також розвитку, cприймання, взаємодії та посередництва у процесі
мовлення; найважливіші принципи та методику викладання мови на основі
змісту (наприклад, двомовне навчання); методи навчання мови і комунікації
(спеціалізовані, інтегровані) з посиленням автономії студентів, включенням
інтерактивної дошки, віртуальних навчальних інтерфейсів; найважливіші
результати досліджень з вимірювання та оцінення мовних навичок, спільні
європейські рамки вимірювання мови та принципи експертизи; теоретичний та практичний підхід до розроблення навчальних програм; сучасні
книги та навчальні посібники з англійської мови [213, с. 136–140].
Майбутній вчитель також повинен уміти: використовувати інформаційні засоби навчання, аудіовізуальні засоби для досягнення цілей навчання;
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здатний застосовувати критичні та дослідницькі підходи до навчання та
викладання; використовувати дидактичний інструментарій для належного
навчання учнів з різними здібностями, інтересами та соціальними навичками (учні з особливими потребами), навчальні матеріали на заняттях,
професійне використання мови; здатність використовувати методи навчання
для управління часом, виявлення більш слабких і сильних сторін методики навчання; вміє виконувати завдання, пов’язані з вимірюванням мовних
навичок, обирати засоби для вимірювання та оцінювання мовних навичок
та рівня розвитку учнів; уміння використовувати рефлексивні практики та
методи самооцінення (цілі навчання та їхнє досягнення, використовуючи
оцінку як інструмент розвитку, спостереження та оцінювання учнів; здатність оцінювати навчальні програми, інтегрувати та адаптувати свої власні
навчальні цілі й навчальні плани; передавати знання, необхідні для міжкультурної комунікативної компетентності, розвивати міжкультурні навички та
відносини [213, с. 136–140]. Як бачимо, у програмі підготовки вчителя мови
приділено увагу формуванню дидактичних знань та вмінь щодо специфіки
навчально-виховного процесу, психолого-педагогічних особливостей майбутніх учнів; уміння впроваджувати методи, засоби та інноваційні технології
у педагогічній діяльності, виконувати різні ролі вчителя. Майбутньому філологу важливо поєднати їх з професійними філологічними компетенціями.
Тому два блоки компетенцій поєднані у програмах підготовки [471].
У програмі підготовки магістра “Вчитель англійської мови” у Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти (Польща) (профіль
випускника) зазначено його готовність працювати в освіті вчителем усіх
типів шкіл та інших навчальних закладів. Концепція освіти дає змогу випускнику досягти як загальних, так і професійних компетенцій. Проте ретельно прописані компетенції більше стосуться знань, умінь, соціальних
компетенцій філолога англійської мови. Отже, працювати вчителем у всіх
навчальних закладах випускник зможе після засвоєння модуля “Методика
викладання англійської мови” [213, с. 96–118].
Саме програма цього модуля формує поглиблене та розширене знання
про предмет та методологічну специфіку викладання іноземної мови, дає
змогу розвиватися і творчо застосовувати їх у професійній діяльності; а також термінологію і теорію вивчення іноземної мови на розширеному рівні;
поглиблює знання та розуміння методів аналізу, інтерпретації, оцінення
та проблематизації дослідницьких проектів у сфері вивчення мови [518].
До другої групи відносимо програми підготовки “Вчитель мови і культури
для початкової та середньої школи”. В університетах Угорщини у постанові
ЕММІ “Загальні вимоги до підготовки вчителів та результати навчання у 2012
р.” розробленs нероздільні програми підготовки вчителя мови (англійська,
голландська, італійська, китайська, латинська, німецька, російська, угорська,
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фінська, французька, іспанська, португальська, японська) та культури. Ці
програми вважають двопредметними, оскільки в них поєднані мовознавчі,
літературознавчі, культурологічні та педагогічні спеціальності. Отримати
ступінь магістра (англ. Master of Education, MEd) та розпочати професійну
діяльність у закладах освіти можна лише за умови завершення 10, 11, 12ти семестрів навчання, проходження педагогічної практики (один рік) та
складання державних іспитів [471, o. 15–124].
Розроблена також програма десятисеместрової підготовки вчителя угорської мови і літератури для початкової школи та програма
дванадцятисеместрової підготовки вчителя угорської мови і літератури для
середньої школи (англ. Hungarian teacher and literature). Результати навчання
студентів двох програм сформовані у дескрипторах восьми сфер. Аналіз та
порівняння цих компетенцій дають право стверджувати про їхній повний
збіг [471, o.15–24].
Вчитель угорської мови та культури має розвивати в учнів знання
угорської мови та літератури, різнобічно формувати грамотну особистість;
знає адаптивні способи та застосовує основні принципи та засоби мовної
та літературної освіти; вміє й адекватно викладає предмет, розпізнає та
враховує особливості неблагополучних учнів; здатний виховувати читача,
мотивований до індивідуальної роботи з учнями; розвиває інтелектуальну,
емоційну, фізичну, соціальну і моральну особистість в умовах налагодження
гуманістичних стосунків, взаєморозуміння з учнями; розуміє і використовує
ідеї угорської мови та культури (розвиток особистості учня, забезпечення
індивідуального ставлення) [213, c. 159–164].
У сфері допомога та розвиток учнівських груп та громад виділені вміння викладати предмет, проводити позакласні заходи, групові заняття для
учнівських громад з врахуванням міжособистісних відмінностей учнів; здатність у процесі інтерпретації мови/культури виконувати ролі мотиватора,
учасника, лідера, координатора; уміння розробляти у навчальній діяльності
компетенції індивідуальної та групової діяльності з метою формування
відданості учнів рідній мові (проектна робота, парна та групова робота,
методи спільного навчання, неформальні методи). Вчитель залучений до
проведення відкритих уроків, мовних та літературних конкурсів угорською
мовою, організує та проводить навчальні екскурсії–подорожі; шкільні радіоновини, сайти школи та спільноти, роботу в гуртках угорської мови
та літератури, гуртках самопідготовки для сприяння самоорганізуванню
учнів. У сфері спеціалізованої науки, методології та спеціалізованих знань вчитель
уміє застосовувати знання у навчально-виховному процесі у культурному
контексті; сприяє розвитку наукових концепцій; ознайомлений з підходами,
цінностями та дослідницькими процесами дисципліни; має навички,
необхідні для розвитку та застосування отриманих учнями знань. Важли-
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вим для вчителя як початкової, так і середньої школи, є знання сучасної
літературної та розмовної мови, які необхідні у процесі викладання угорської
мови та літератури; знання цілей, змісту та завдань вітчизняної культурної
освіти; вміння адаптивно і творчо застосовувати методичні компетенції до
рідної мови, до літературної освіти; вміння індивідуально сприймати та
розуміти особливості мистецтва для інтерпретації його напрямів спільноті
з метою розвитку усної та письмової угорської мови, розширення знань з
угорської культури [213, c. 159–164].
Компетенції трьох сфер пов’язані з навчальним процесом. Вчитель всебічно і детально знає педагогічну роботу, умови її аналізу, вміє
аналізувати й рефлексивно оцінювати досвід; ознайомлений з вимогами
базових, рамкових та навчальних планів школи, освітніми планами угорської
мови та культури (навчальний план, тематичні плани уроків); здатний адаптуватися до здібностей, можливостей та інтересів певної учнівської групи;
може враховувати вимоги до розвитку компетенцій певних галузей, пристосувати особистість учня (спільноту) до вимог культурного матеріалу, що
підлягає засвоєнню; проводить позакласну роботу; має досвід у творчому
та адаптивному застосуванні інформаційно-комунікативних засобів (планування навчального процесу). Важливими для вчителя є вміння створити
ефективне навчальне середовище, організувати навчальний процес у школі;
тісно координувати позашкільні компоненти, мовні та літературні методи, дидактичні інструменти для навчання учнів. Він здатний виховувати
читача, підтримувати домашнє читання, мотивувати учнів, формувати навички читачів та самостійну діяльність учнів; може застосовувати у мовній
і літературній освіті методи для мотивації особистості учня (спільноти),
інструменти підтримки для спілкування учнів, механізми зворотного зв’язку;
вміє впроваджувати на заняттях індивідуальні та групові методи для розвитку вдосконаленого мовлення, процесно-зорієнтованого читання та письма;
знає і застосовує сучасні стратегії з оброблення інформації, методики для
мови та літератури в процесі підвищення знань (підтримка, організування
та управління навчальним процесом) [213, c. 159–164].
У сфері навчання та оцінювання учнів випускник здатний розвивати особистість, навчальні досягнення учнів; знає різні форми та методи оцінювання, ефективно застосовує результати оцінення для розвитку самооцінки
учнів; ознайомлений з методикою вимірювання знань та навичок рідної
мови та літератури, процедурою оцінювання, результатами та наслідками
центральних замірів знань; прагне до різноманітних форм оцінювання;
здатний змінювати критерії оцінення в процесі літературної освіти, організувати спільні обговорення уроків з учнями, індивідуальних труднощів,
оцінювання письмових перекладів; застосовує процедуру оцінювання в
процесі засвоєння знань, яка позитивно впливає на мовний та особистісний
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розвиток та самооцінку учнів; здатний створювати адаптивні програми
вивчення мови/літератури. Для вчителя важливо також підтримувати мотивацію учня, самостійну та громадську діяльність, ефективно та адаптивно
передавати знання з рідної мови і літератури/культури; прагнути до педагогічного спілкування, проведення занять та позакласних заходів, вивчати
особливості шкільного спілкування: ролі інтерпретатора, інтерв’юера, інструктора, організатора; засвоїти культуру співробітництва; бути здатним до
роботи у школах та у сферах народної освіти (державні навчальні заклади,
музеї тощо); враховувати навчальні аспекти суміжних галузей літературної
та мовної освіти; професійно знати свій предмет; прагнути підтримувати
свою педагогічну діяльність; підтримувати зв’язок з батьками, шкільними
спільнотами, партнерськими організаціями (професійне співробітництво та
комунікації) [213, c. 159–164].
Для вчителя, як і в інших програмах підготовки магістра філологічних
спеціальностей, виділені компетенції у сфері зобов’язань та відповідальності
за професійний розвиток: вміє відслідковувати професійну літературу, самостійно здобувати знання, інтегрувати особистий досвід у наукові рамки, знає
методи аналізу освітніх досліджень, використовує у власній роботі науково
обґрунтовані методи; прагне до роботи вчителя, до самоспостереження та
саморозвитку, що мотивується нескінченним багатством угорської мови та
літератури; потребує спеціалізованих та професійних методик; постійно
моніторить результати досліджень щодо процесу шкільної освіти; здатний
до безперервної і незалежної самоосвіти та професійного співробітництва
у своїй галузі на підтримку професійного розвитку [213, c. 159–164].
Програми з підготовки ”Вчитель мови (англійська, голландська, італійська, китайська, латинська, німецька, російська, фінська, французька,
іспанська, португальська, японська) та культури” відрізняються від програми підготовки “Вчитель угорської мови та культури” [213, c. 170–187].
Розглянемо результати навчання за програмами “Вчитель англійської
мови та культутри у початковій та середній школі”, які повністю збігаються.
Компетенції подані у восьми сферах. Випускник з високим рівнем мови
(не нижче С1), мовними навичками та міжкультурними комунікативними
компетенціями, які сформовані, вільно володіє англійською мовою,
використовує культурологічний контекст; знає правила і реєстри розмовної
та письмової англійської мови того регіону, в якому перебуває, може ефективно використовувати їх у контексті викладання мови; знає синхронний
фонетико-фонологічний, морфологічний, синтаксичний, семантичний та
прагматичний стан мови, а також характеристики дискурсу та контексту;
знає та поглиблено використовує під час викладання цільову мову, правильно застосовує до контексту своєї діяльності (знання англійської мови,
використання мови).
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У сфері міжкультурне посередництво в цільовій мові мабутній вчитель мови
і культури повинен знати англійські культури, їхні збіги та відмінності, типові
інтелектуальні та художні тенденції англомовних культур; бути здатним до
міжкультурного посередництва та розвитку міжкультурної компетенції;
ефективно застосовувати їх для розвитку мотивації учнів для навчання мові та
культурі (англійській, американській англійській, австралійській, ірландській,
канадській, шотландській), сучасні тенденції мистецтва (література, образотворче мистецтво, кіно, музика,); знати культурно-мистецькі течії, форми
і твори; репрезентувати сучасні літературні твори, інші форми вираження
у культурі, переглядати, інтерпретувати та критично оцінювати необхідну
літературу, орієнтуватися в літературних та культурних тенденціях.
У сфері професійної науки та методології описані головні професійні
дисципліни, якими оволодіває випускник за час навчання. У сфері планування
педагогічного процесу вчитель знає правову базу та вимоги до вивчення англійської
мови; ознайомлений з підручниками, навчальними посібниками, допоміжними
матеріалами, дидактичним інструментарієм, освітніми технологіями; здатний
планувати свою педагогічну роботу за державним навчальним планом, навчальним планом школи та планом уроку; уміє визначати, конструювати,
структурувати за логікою зміст; навчальні матеріали, навчальні посібники,
інформаційні ресурси для учнів, носії знань та альтернативні методи навчання,
відповідно до змісту та форми організування навчання [213, c. 170–180].
Важливими у роботі вчителя є компетенції з оцінювання учнів у навчальному процесі. Вчитель мови і культури знає і може перевірити знання сучасними методами, оцінювання результатів та можливостей учнів; інформувати
про різні варіанти завдань, вміле їхнє використання; знає форми оцінювання,
згідно з різними цілями; методи оформлення документів та їхнє оцінювання
(наприклад, у вигляді портфоліо); контролює навички та розвиток самооцінки
учнів; може враховувати диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання
і заохочувати учнів до участі в оцінюванні власного розвитку; правильно
вибирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними цілями; забезпечує
можливості зворотного зв’язку (сфера навчання та оцінювання учнів).
У сфері підтримки, організування та управління навчальним процесом вчитель
початкової та середньої школи знає: культурні та освітні особливості вивчення
мови, трактування соціальних впливів, індивідуальних потреб; зовнішнє (тип
школи, методологічна концепція) або індивідуальне (мовна компетентність
та мотивація учнів) значення вивчення мови; педагогічні цілі та освітні
стратегії їхнього досягнення, розроблення та впровадження; різні процедури
організування навчання; методи і засоби навчання та диференційовані форми роботи (врахування віку, індивідуальності і групи застосування); стратегії
до різних цілей, мотивації, диференціації; особливості мислення учнів,
вирішення проблем, методів та організаційних форм, які дають можливість
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підвищити оперативну сумісність вибору; різноманітні здібності та рівень
попередніх знань учнів, щоб вибрати необхідні методи вивчення мови для
саморегулювання; чинники, що впливають на ефективність/неефективність
вивчення мови. Він також уміє: створювати педагогічні ситуації, які сприяють розумовому, емоційному, соціальному і моральному розвитку учнів;
впроваджувати традиційне та інформаційне спілкування, інструменти для
ефективного та професійного використання цифрових навчальних матеріалів;
безперервно підтримувати інтерес і увагу для саморегулювання, визнання
труднощів у навчанні; визначити та підтримати розроблення індивідуальних
стратегій навчання; аналізувати помилки словесних та письмових висловлювань, діагностувати й виправляти їх; вчитися, заохочувати самоконтроль; мотивувати та допомагати обдарованим учням, розвивати таланти; проводити
уроки та позакласні й позашкільні заходи. Вчитель підготовлений до життя
у сучасному суспільстві, вміє вирішувати проблеми та додавати приклади
з повсякденного життя у навчально-виховний процес та відображати їх на
цільовій мові; заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови [213,
c. 170–180].
У процесі навчання за програмами підготовки вчителя мови і культури
у випускника також формуються професійна відповідальність і саморозвиток
як компетенції, які характеризують фахівця, здатного до самопізнання й
саморозвитку, знаходити, переглядати, інтерпретувати, розробляти шляхи професійного розвитку, постійно лінгвістично оновлюватися; бути
дослідником педагогічних проблем, відкритим до інноваційної діяльності
[471, o.15–124]. Описані у восьми дескрипторах компетенції розглянутих
програм, порівняні з програмами підготовки “Вчитель мови (голландська,
італійська, китайська, латинська, німецька, російська, фінська, французька,
іспанська, португальська, японська) та культури”. Можемо стверджувати,
що компетенції загалом збігаються у всіх програмах, оскільки характеризують фахівця, який викладає іноземну мову/культуру. Розбіжність, уточнення є у дискрипторах знання мови, використання мови та міжкультурне
посередництво в цільовій мові, де вказані особливості викладання конкретної
мови/культури за спеціальністю, що важливо для вчителя. Зазначимо також,
що лише у програмах “Вчитель угорської/німецької/ латинської мови та
культури” уточнені компетенції дескриптора професійне співробітництво та
комунікації. У програмі “Вчитель японської мови та культури” компетенції
дескриптора міжкультурне посередництво в цільовій мові не конкретизовані.
Опис результатів знань програми “Вчитель латинської мови та культури” наближений до програми “Вчитель угорської мови та культури”, де
прописані компетенції дескрипторів: розвиток особистості учня та забезпечення індивідуального ставлення і допомога у розвитку учнівських груп та
громад [471, o. 15–124].

143

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

До третьої групи відносимо програми “Вчитель мови і культури, мови
та культури національних меншин”. У постанові ЕММІ за 2012 р. розроблено програми підготовки “Вчитель мови (німецька, болгарська, польська,
румунська, словацька, словенська, сербська, сучасна грецька, українська,
хорватська, циганська) і культури та мови і культури національних меншин”
(наприклад, англ. Teacher of German language and culture and German as a minority
language and culture), які є популярними в Угорщині. Програма з підготовка
вчителя зі статусом магістра розрахована на 12 семестрів і є нероздільною
програмою загальної підготовки [213, c. 180–192; 471, o. 45–124].
Розглянемо у програмі підготовки “Вчитель української мови і культури
та мови і культури національних меншин” лише ті результати навчання,
які не збігаються з комптенціями в інших програмах підготовки. Вчитель за
цією спеціальністю знає українську культуру, її особливості; мову меншин та
культурно-мистецькі течії, твори і форми культур; здатний до міжкультурної
медіації та розвитку міжкультурної компетенції; приділяє особливу увагу
сучасній українській літературі, посилається на елементи народної культури,
ефективно застосовує їх для розвитку мотивації учнів для навчання мови. Він
також уміє подавати сучасні літературні твори, репрезентувати інші форми
вираження у культурі, переглядати, критично та розумно інтерпретувати
літературу з питань культурних тенденцій (міжкультурне посередництво в
цільовій мові). До цього дескриптора у програмі “Вчитель німецької мови і
культури та мови і культури національних меншин” ще додано, що випускник ознайомлений з інтелектуальною цінністю німецької культури в угорському регіоні; знає німецьку літературу, результати останніх досліджень,
що вивчають історію меншини; здатний розвивати національні мовні навички учнів та їхню національну ідентичність. У дескрипторі підтримка,
організування та управління навчальним процесом окреслені вміння вчителя української мови і культури безперервно підтримувати інтерес і увагу
для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні; знати чинники, що
впливають на ефективність/неефективність вивчення мови; вміє визначити
та підтримати розроблення індивідуальних стратегій навчання; здатність
до характеристики помилок у словесному та письмовому вираженні, їхнє
діагностування і виправлення; мотивувати та допомагати обдарованим
учням, розвивати таланти; проводити уроки та позакласні й позашкільні
заходи. Майбутній вчитель, обізнаний у сучасному суспільстві, привносить
приклади повсякденного життя у навчально-виховний процес та відображає
їх цільовою мовою; заохочує учнів до використання ІТ для вивчення мови.
У програмі підготовки “Вчитель німецької мови і культури, мови та культури національних меншин” компетенції цього дескриптора розширено,
вони повністю збігаються з результатами навчання у програмах підготовки
“Вчитель німецької/англійської мови і культури”, які описані вище [213,
с. 187–192; 471, o. 122–124].
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Компетенції дескриптора знання української мови та використання мови,
сфери спеціалізованих наук, методологічних і фахових знань, планування педагогічного процесу, сфери навчання та оцінювання учнів, професійна відповідальність і саморозвиток збігаються з описаними вже компетенціями для всіх
вчителів мови і культури, уточнюється тільки спеціальність. Для програми
“Вчитель німецької мови і культури, мови та культури національних меншин” конкретизовані також компетенції дескриптора сфери професійного співробітництва та комунікації, які формують уміння співпрацювати з
учнями, з викладачами іноземної мови та іншими колегами-філологами,
адміністрацією школи, з представниками учнівського уряду, батьками,
установами та організаціями в Угорщині; співпрацювати з різними педагогічними закладами, державними навчальними закладами, ЗМІ, соціальними та громадськими організаціями, які стосуються національних
меншин, німецькою мовою [213, с. 180–187; 471, o. 45–51]. Як бачимо, більшість дескрипторів та комптенцій, описаних у них як результати навчання,
збігаються, оскільки вони становлять основу підготовки філолога вчителя/
викладача мови. Виділення та порівняння результатів навчання у програмах
підготовки вчителів для початкової та середньої школи можуть свідчити
про єдиний підхід у підготовці філологів-магістрів.
Закінчивши навчання за магістерськими програмами підготовки вчителя/
викладача, випускник має змогу працювати в усіх типах шкіл та має сформовані компетентності до виконання наукової діяльності на рівні докторанта.
Отже, в університетах Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини ступінь
магістра філологічних спеціальностей можна отримати, навчаючись
за п’ятирічними нероздільними програмами, три роки – на рівні бакалавра та два – на рівні магістра; за комбінованими та двопредметними
п’ятирічними програмами, трирічними екстернатними магістерськими
програмами, дворічними магістерськими програмами після рівня бакалавра з гуманітарних суміжних спеціальностей, а також за магістерськими
програмами у закладах післядипломної освіти.

Висновки до 2 розділу
1. Аналіз довгострокових стратегічних планів університетів країн Вишеградської групи дає підстави виділити головні напрями розвитку вищої
освіти. Серед них, зокрема, зазначаємо:
1). На сучасному етапі університети намагаються втримати свої позиції
посилювати рівень закладів, які мають достатній портфель освітніх
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послуг для залучення на навчання як вітчизняних, так і іноземних
студенів.
Пріоритетним завданням університетів є створення та впровадження
нових магістерських та докторських програм, а також розроблення
магістерських програм професійного спрямування на базі міждисциплінарного та міжуніверситетського об’єднання (Угорщина).
Університети прагнуть стати інтернаціональними закладами: піднімають свій рейтинг на міжнародній арені завдяки збільшенню
кількості іноземних студентів; для залучення іноземних студентів
збільшують кількість магістерських програм англійською мовою
навчання; покращують рівень викладання англійської мови в університеті; активізують роботу щодо впровадження курсів англійської
мови для персоналу та викладачів.
Головною місією університетів В 4 є забезпечення держави вчителями. Для її виконання розробляють систему безперервної підготовки
вчителя (Чехія, Угорщина).
У підготовку магістрів-філологів впроваджують інноваційні форми
навчання, мережеві форми навчання у межах суб’єктно-суб’єктного,
центрованого на студента навчання; розробляють систему безперервної освіти, навчання впродовж життя.
Університети країн В 4 виконують третю місію, яка, крім навчальної
та дослідницької, ще пов’язана з просвітницькою діяльністю та визначена відповідно до профілю університету.
Університети також включені до проведення кампанії з рекрутингу
як серед абітурієнтів, так і серед кращих бакалаврів, магістрів та
докторантів.
У розділі проаналізовані головні завдання професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи за 2015–2020 рр. :
покращення дидактичної підготовки з урахуванням особливостей
навчання;
збільшення кількості курсів іноземними мовами;
збільшення кількості спеціальностей, реалізованих з іноземними
університетами за взаємовизнаними дипломами;
оптимізація кредитної системи зарахування предметів, обраних
студентами у процесі міжнародного обміну;
доповнення навчальних програм предметами згідно з освітніми
стандартами для полегшення випускникам виходу на ринок праці;
детальний опис пропозицій дидактичної підготовки на філологічному факультеті іноземними мовами.
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3. Результати реформування вищої освіти в країнах В 4 сприяли впровадженню нових стандартів підготовки магістрів-філологів в університетах; введення у них ECTS – системи кредитів.
4. Порівняння магістерських програм підготовки філологів в університетах Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини дало можливість
виокремити спільні та відмінні складові у програмах підготовки
магістрів.
5. Визначено структуру професійної підготовки магістрів-філологів,
елементами якої є мовознавчий, літературознавчий, культурологічний, перекладознавчий цикли дисциплін, практика за спеціалізацією, дослідницька діяльність.
6. Обґрунтовано вплив емерджентності на впровадження нових спеціалізацій/ спеціальностей магістрів-філологів.
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Розділ 3
ДИДАКТИЧНА
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

У розділі cхарактеризовані принципи системного підходу у професійній
підготовці магістрів філологічних спеціальностей. Висвітлено принцип
дидактичної підготовки як важливий у процесі підготовки магістрів
філологічних спеціальностей. Проаналізовані програми магістерської
підготовки та виділені й охарактеризовані моделі змісту підготовки
філологів та вчителів мови початкової/середньої школи в університетах
країн Вишеградської групи. Звернено увагу на особливості дидактичної
підготовки магістра-філолога в університетах країн В 4 та її структуру. Охарактеризовано методи, засоби, організаційні форми навчання магістрівфілологів в університетах країн В 4.

3.1. Принципи системного підходу
у професійній підготовці магістрів
філологічних спеціальностей
Професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей будемо
розглядати як дидактичну систему. Задля цього спробуємо виокремити
різні підходи до визначення у педагогічній літературі поняття “дидак-
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тична система”. У працях В. Оконя і І. Підласого знаходимо визначення
дидактичної системи як комплексу внутрішньо узгоджених тверджень, що
базуються на єдності цілей, змісту і дидактичних принципів, які стосуються
способів організування роботи вчителя/викладача та учнів/студентів [167].
Дидактична система – це той простір через який вчитель/викладач
здійснює свій педагогічний вплив на учнів/студентів з метою керування їхньою навчально-пізнавальною діяльністю. Дидактична система має
відношення до педагогічної системи [143, с. 149]. Розглянемо поняття
“педагогічна система”, її структуру, чинники, що впливають на її розвиток.
Традиційно у педагогічній науці схиляються до визначення, яке було зроблено Н. В. Кузьміною у праці “Методи системного педагогічного дослідження”
(1980 р.), де фактично узагальнено підхід до педагогічної системи як до
безліч взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів,
підпорядкованих цілям виховання, освіти і навчання підростаючого
покоління і дорослих [120, с. 11].
Ми не будемо применшувати значення праць Н. В. Кузьміної та її
послідовників для подальшого розвитку як самої структури педагогічної
системи, так і визначення прикладних педагогічних моделей. Проте, зробимо екскурс у педагогіку 1930-х років, коли у журналі “Шлях Освіти” (травень
1927, №5) вийшла у світ праця Я. А. Мамонтова “Педагогічна система як
принцип науково-педагогічного дослідження”, та спробуємо порівняти
підходи двох вчених до цієї теми [228, 31–36].
Я. А. Мамонтов розглядав “педагогічну систему” як організацію
суспільних форм педагогічного процесу в інтересах суспільства [144, с. 131].
Вчений зазначав: “… за лінією педагогічних учень або течій педагогічну систему можна визначити, як систему наукових тверджень, яка витолковує та
координує для певної мети основні педагогічні фактори та установлює їхній
стосунок до даного суспільного середовища”. Я. А. Мамонтовим також були
виділені напрями вивчення педагогічної системи: теологічний, методичний
та суспільно-організаційний.
Перші кроки розроблення теорії педагогічної системи Я. Мамонтова,
як і у сучасних працях Н. Кузьміної, дають змогу стверджувати, що вчені
не тільки не розрізняли поняття “педагогічний процес” і “педагогічна система”, а, навпаки, ототожнювали [228]. Я. А. Мамонтов виділяє чинники
педагогічного процесу: педагог, учні і дидактичний матеріал, наголошує,
що “організувати педагогічний процес без якого-небудь з цих факторів
неможливо”[144, с. 128]. “Коли будемо вивчати яку-небудь реальну форму
педагогічного процесу, завжди і всюди перед нами будуть три згадані фактори: суб’єкт, об’єкт і матеріал, що посередничить між ними”. Отже, за
Я. Мамонтовим, чинниками є педагог/викладач як суб’єкт, учeнь/студент як
об’єкт і дидактичний інструментарій, що має задовільняти певному мето-
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дичному підходу – технології навчання, які мають бути скоординовані. “Така
або інша координація цих основних педагогічних факторів являє собою
те, що звичайно називається дидактичною методою. Там, де нема одного з
названих факторів, або нема поміж ними живої, активної координації, там
нема і педагогічного процесу” [144, c. 128].
Н. В. Кузьміна аналізує елементи педагогічного процесу та виділяє викладача як своєрідного посередника й джерело інформації (b); вихованця,
учня, студента (c); засоби передачі інформації (d). Важливим елементом
педагогічного процеса Н. Кузьміна вважає також зміст інформації (навчально-виховного матеріалу) (a), який є надбанням суспільства та його повноправного представника у навчальному закладі – педагога, має стати здобутком вихованця, і ставить його на першу позицію. Дослідниця наголошує на
взаємодії цих складових, а також і на самостійному їх існуванні, незалежно
одна від одної [120].
Отже, обидва дослідника прийшли до розуміння педагогічного процесу як системи. У структурі педагогічної системи Я. А. Мамонтов виділив
такі компоненти: 1) напрямок (цілеве установлення, норми поведінки);
2) суспільні форми (система народної освіти); 3) зміст (дидактичний матеріял, програми); 4) технічні форми (метода, облік праці та інші форми педатехніки) [144, с. 128]. Зазначимо, що третім компонентом у теорії вченого
вказано зміст освіти, у якому важливе значення мають не лише навчальні
програми, але й допоміжний дидактичний матеріал, як засіб у викладанні
дисциплін. Важливим компонентом є і технічні форми, під якими потрібно
розуміти дидактичний інструментарій, облік праці, рівень педагогічної
майстерності викладача.
Поступово змінюється й педагогічна система Н. Кузьміної, яка
складається вже з п’яти компонентів, чітко розподілених на структурні
та функціональні. До структурних дослідниця відносить: цілі, навчальну
інформацію, засоби педагогічної комунікації, педагогів та учнів. Структурні
компоненти визначені як базові характеристики будь-якої педагогічної
системи, “сукупність яких утворює ці системи, по-перше, і відрізняє од всіх
інших (непедагогічних) систем, по-друге” [120, c. 13]. Важливою є думка
дослідниці про обов’язковий взаємозв’язок усіх елементів, які є необхідними
і достатніми для утворення педагогічної системи. “При виключенні будьякого з них – немає системи” [120, c. 13].
До функціональних компонентів належать гностичний, проектувальний,
конструктивний, комунікативний, організаційний, значення яких у системі
важливе через стійкі базові зв’язки головних структурних компонентів, що
виникають у процесі діяльності керівників, педагогів, учнів/студентів через
рух, розвиток, удосконалення педагогічних систем і внаслідок цього – їхню
стійкість, життєдіяльність, життєздатність.
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Виділення функціональних компонентів сприяло створенню на базі
п’ятикомпонентної моделі безлічі прикладних теорій, концепцій і моделей
як особисто Н. В. Кузьміною, так і її учнями та послідовниками, серед них
Б.Ананьєв, В. Якунін, Ю. Тюнников, М. Мазниченко. З часом Н. Кузьміна
уточнює своє визначення педагогічної системи. В книзі “Професіоналізм
діяльності викладача і майстра виробничого навчання профтехучилища” (1989р.) педагогічна система описана як взаємозв’язок структурних
та функціональних елементів, підпорядкованих цілям формування в учня
готовності до самостійного, відповідального й продуктивного розв’язку завдань в іншій системі [120, c. 13–14]. П’ятикомпонентна модель була змінена
на семикомпонентну з включенням двох структурних (оцінний елемент,
чергова освітня система) та двох функціональних (оцінний і прогностичний)
елементів, що пов’язано з розвитком акмеологічного підходу в освіті.
Визначаючи суть поняття “педагогічна система” Я. А. Мамонтов вважав,
що потрібно з’ясувати методологічні питання, оскільки педагогічний процес простежується у конкретній реальній педагогічній дійсності. Вчений
розглядав педагогічну систему через народну освіту та через педагогічні
течії в минулому і теперішньому часі. “І ця, і друга низка доставляє нам
конкретний матеріал: на одній лінії – фактичний, на другій – теоретичний” [144, c. 130]. Вчений доводив, що компоненти педагогічної системи
сприяють: 1) науковому вивченню емпіричного матеріалу за допомогою
педагогічних наук Педагогічних установ як у минулому, так і у сучасності;
2) встановленню закономірних відношень між різнорідними педагогічними
чинниками; 3)раціональному диференціюванню науково-педагогічного
пізнання, тобто створенню наукової системи педагогічних дисциплін [144].
Отже, друге визначення структури педагогічної системи за Я. Мамонтовим
охоплює не тільки педагогічні течії, а й систему педагогічних установ та
організування педагогічного процесу. Такий підхід потребує досліджувати
як загальну соціальну зумовленість педагогічного процесу, єдність його з
навколишнім середовищем, так і тісні зв’язки між компонентами структури
(між педагогічними чинниками – педагог, студент, дидактичний матеріал).
Творчий шлях Я.А. Мамонтова в науці був пов’язаний з часом розвитку новаторських течій у педагогіці 20–30-х років ХХ ст. Розроблена вченим класифікація педагогічних течій увійшла у “Хрестоматію сучасних
педагогічних течій”, видану Я. Мамонтовим: у 1924 році українською, у 1927 р.
російською мовами. Проте струнка класифікація була піддана критиці та
заборонена, оскільки вчений виступав проти спрощеного аналізу історикопедагогічних явищ, погляди його на педагогічні явища як системні були
забуті. Лише у 1960 роки ХХ ст. в статтях Ф. Пустової, М. Єршової, Ю. Костюк і сучасних дослідженнях Г. Головко, А. Соколової, О. Сухомлинської,
А.Мартинюк зроблена спроба визначити місце Я. Мамонтова в українській
педагогіці та оцінити його погляди на педагогічну систему.
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Розглянемо сучасні підходи до визначення педагогічної системи.
У словниках “педагогічну систему” окреслюють як сукупність
взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення
організованого, цілеспрямованого педагогічного впливу на формування
особистості з заданими якостями [94, с. 135].
І. В. Малафіїк визначає педагогічну систему як “організований об’єкт,
що здійснює управління процесом передачі і засвоєння того соціального
досвіду, який на даний час нагромадило людство” [143, с.148]. Якщо розглядати дидактичну систему як штучно створений об’єкт, то потрібно розуміти,
що об’єкт дає можливість викладачу організувати управління процесом
передачі і засвоєння системи знань з різних галузей науки і техніки. У цьому разі відбувається цілеспрямований педагогічний вплив викладача на
студентів, у якому цілі навчання, як елементи системи, виконують роль
системотвірного чинника. Погоджуємося з твердженням вченого, що ми
неодмінно враховуємо зміст цілей, методи, засоби і організаційні форми навчання, які взаємопов’язані, взаємодіють між собою, утворюють сукупність,
коли розв’язуємо проблеми навчання [143, с. 148–149].
До головних структурних елементів педагогічної системи В. П. Безпалько – цілі підготовки фахівця; зміст навчання та виховання; дидактичні
процеси як способи здійснення педагогічного процесу; організаційні форми
педагогічної діяльності – відносить ще студентів та викладачів [16, 18–44].
Системи мають не лише елементи, їм притаманна також емерджентність (від англ. emergent – несподівано з’являється, (виникає), раптово спливає), як прояв у найяскравішій формі властивості цілісності системи, тобто наявність у педагогічної системи таких властивостей, які не характерні
жодному з її елементів, що розглядаються окремо. У науковій літературі
сьогодні не має єдиного визначення поняття “емерджентність”. Наприклад,
Н. І. Шаталова “емерджентність” визначає як властивість складних систем,
яка породжується взаємодією елементів і не спостерігається в жодному
з них, якщо розглядати кожний з них окремо [304]. Під емерджентністю
розуміють також неможливість звести властивості системи до властивостей
її елементів, тобто властивості системи залежать не тільки від властивостей
її елементів, але й від особливостей взаємодії між елементами (Трухін В. І.,
Показєєв К. В., Куніцин В. Е.) [284]. Так, О. В. Кустовська вважає. що становлення системного підходу розглядають через дослідження всіх явищ та неперервних процесів організування та дезорганізування, а рівень організування
тим вищий, чим сильніше властивості цілого відрізняються від простої
суми його частин (пізніше цю властивість назвали емерджентністю) [127].
О. М. Горбань, В. Є. Бахрушин доводять, що це явище має властивості
cкладної системи, яких бракує у кожного з її компонентів. Це називають “інтегративністю” (цілісністю) чи “емерджентністю” системи [53].
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“Емерджентність” означає наявність у системи деяких особливих властивостей, не притаманних її елементам: блокам і підсистемам, і навіть не
властивих їхній сумі, тобто неможливість звести властивості системи до
суми властивостей її компонентів. Термін часто використовують у такій
галузі науки, як “теорія систем”, він має синонім “системний ефект”.
С. І. Колесников пояснює закон емерджентності таким чином: система
володіє особливими властивостями, не характерними її окремим елементам
[100]. З усіх визначень поняття можна зробити висновок, що емерджентність
є властивістю всієї системи загалом, а не будь-якої її частини.
З огляду на сказане, аналіз професійного навчання магістрів філологічних
спеціальностей має здійснюватися на засадах розкриття структури кожного
елемента системи, з вивченням функціональних зв’язків за умови забезпечення його цілісності. Це дає змогу дати більш ґрунтовне визначення
дидактичної системи як “сукупності взаємопов’язаних елементів, якими
є цілі навчання, методи навчання, засоби навчання й організаційні форми
навчання” [143, с. 149–150].
Зазначене зумовлює необхідність розглядати систему професійної
педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога як предметника,
дослідника та культуромовної особистості, що включає три підсистеми:
теоретичну, практичну та дослідницьку. Реалізація такої системи підготовки
відбувається насамперед під час засвоєння змісту педагогічних дисциплін.
Цьому сприяє опора на концепцію контекстового навчання, яка розроблена А. О. Вербицьким [34]. У межах цієї концепції виокремлюють три
основні види діяльності студентів-філологів у ЗВО, що реалізуються під час
теоретичної, практичної та дослідницької підготовки:
– теоретична підготовка відбувається у різних академічних формах
(лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття), за допомогою
яких вибудовується контекст майбутньої професійної діяльності;
– практична підготовка, котра означає відтворення в умовах навчального закладу елементів педагогічної праці під час різних видів практик, що передбачає моделювання предметного і соціального змісту
майбутньої педагогічної роботи, її специфічних ознак;
– дослідницька підготовка студентів реалізується під час виконання
науково-дослідної роботи, написання рефератів, курсових та дипломних робіт, залучення до окремих видів інноваційної діяльності.
Підготовка магістрів філологічних спеціальностей як майбутніх
викладачів/ вчителів дає змогу передбачати визначення принципів
дидактичної системи, на яких буде основане викладання дисциплін
філологічного, психолого-педагогічного, методичного циклів у навчальному процесі у вищих закладах освіти.
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Розглянемо визначення поняття “принцип навчання” у педагогічній
літературі. Принципи є вихідними положеннями для організації практики, оскільки вони – результат розвитку наукового знання, теорії. Принцип
також – це керівне положення щодо реалізації знання про мету, сутність,
зміст і структуру навчання на практиці [57, c. 41; 261, с. 51].
Принципи навчання визначають у сучасній дидактиці як рекомендації щодо організування педагогічної діяльності і навчального процесу, як
способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірностей та
умов перебігу навчально-виховного процесу. Сутність будь-якого принципу
полягає в тому, що це рекомендація, орієнтир у способах досягнення міри,
гармонії, продуктивної взаємодії в поєднанні протилежних сторін, основ,
тенденцій педагогічного процесу [57, с. 42]. І. В. Малафіїк у моногрaфії “Системний підхід у теорії і практиці навчання” з погляду системного підходу
принципи навчання визначає як “загальні вимоги, які ставить середовище
навчальної системи (суспільство, природа, людина) до самої системи” [143,
c. 248]. Ці вимоги “вказуть на спрямованість процесу навчання”, оскільки
є зовнішніми зв’язками навчальної системи та її середовища, окреслюючи
саму систему. Вчений розглядає принцип навчання як “форму вираження
закономірності навчання” та підкреслює, що принципи ще не закон, “не
є раз і назавжди прийнятими категоріями”, “постійно поглиблюються і
видозмінюються, оскільки виражають певні категорії” [143, с. 248]. Принципи навчання є мостом, який поєднує теоретичні уявлення з практикою [57,
с. 42]; є вимогами середовища навчальної системи до учителя/викладача,
до учнів/студентів, до дидактичної системи, до зв’язків між цими компонентами системи [143, с. 249].
Дидактичні принципи професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей потрібно розглядати у системі. Система принципів –
функціональна система, спрямована на досягнення корисного результату,
який має виховний і розвивальний ефект. Від кожного компонента такої
системи залежить досягнення загального результату [57, с. 43]. Принцип
системності є механізмом сходження від абстрактного до конкретного. З
його допомогою пов’язують знання, що розвивається, і предметно-перетворюючу діяльність, яка це знання породжує [67]. Особливостями системи є
взаємодія всіх компонентів, специфіка їхнього функціонування (внутрішня
будова, зовнішнє виявлення) та цілісне відображення навчального процесу,
що відкриває можливість комплексного підходу до вдосконалення процесу
навчання [57, с. 43].
Зазвичай науковців цікавить природа загальнодидактичних принципів
навчання, специфічних принципів навчання у вищій школі, інноваційних
принципів навчання, принципів особистісно-зорієнтованого навчання під
кутом зору системного підходу. Доберемо ті, які дають змогу репрезен-
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тувати професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей як
дидактичну систему.
Загальнодидактичні принципи навчання достатньо обґрунтовані категорії
у педагогіці. Вони дають можливість пояснити: мету навчання, що зумовлена потребами суспільного розвитку; об’єктивні закономірності навчання,
взаємозалежну діяльність викладання та навчання; способи впровадження закономірностей для здійснення цілей навчання; конкретні умови, у
яких здійснюється навчання [261, с.51]. Оскільки принципи – це результат взаємодії системи і середовища, системотвірним чинником є принцип
природовідповідності, який взаємодіє з кожним компонентом навчальної
системи, її звя’зками та системною властивістю [143, c. 249]. Головною вимогою до викладача як професіонала справи є вміння передавати свій досвід
магістрам-філологам з урахуванням їхньої природи, інтересів, цінностей.
Ця вимога розкриває сутність принципу врахування індивідуальних особливостей студентів, їхніх вікових відмінностей та закономірностей розвитку.
Викладач повинен ураховувати психолого-педагогічні особливості розвитку
студентів- магістрів, що сприятиме вставленню комфортного мікроклімату
на заняттях, формуванню суб’єктно–суб’єктної взаємодії між викладачем
та магістрантами, високому рівню засвоєння навчального матеріалу, адже
це вимога природовідповідного та особистісно зорієнтованого навчання.
Принцип цілеспрямованості і цілісності у навчанні пов’язаний з компонентом дидактичної системи “Цілі навчання”, оскільки є результатом дії
середовища навчальної системи на цей компонент [143, c. 251]. Вважаємо
процес навчання, виховання і розвитку магістрів цілісним єдиним процесом, за якого зміст підготовки магістрів філологічних спеціальностей,
дисципліни всіх циклів спрятимуть максимально можливому розвиткові
їхніх розумових, емоційних, почуттєвих сил.
Принцип варіативності й різноманіття цілей навчання також стосується
сутності особистісно зорієнтованої педагогіки. Саме сприйняття знання й
засвоєння вміння кожним магістром-філологом зумовлює власну мету навчання. Вчені наголошують на інтегративному характері принципу, оскільки
він поєднує всі інші принципи навчання, зорієнтовані на неповторність як
магістрів, так і самого викладача [132, с. 313].
Принцип ефективності, або зв’язку, між цілями та результатами навчання, розроблений В. Оконем, дає змогу магістрам у професійній підготовці
формувати компетентність дослідника мовознавчої/ літературознавчої проблеми, співвідносити результати досягнення поставленої мети і корегувати
процес навчання [167, с. 194–196]. Цей принцип є також актуальним щодо
нашого дослідження.
Формуючи зміст навчання магістрів-філологів, потрібно враховувати
умови зв’язку навчання з життям, з подальшою практикою та безпосередньо
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з професійною діяльністю магістра. Тому потрібно залучати у навчальний
процес підготовки загальнодидактичні принципи науковості, доступності та
системності і зв’язку навчання з життям.
У щоденній роботі викладачу необхідно добирати дидактичний
інструментарій, ураховуючи вікові, психолого-педагогічні особливості
магістрів-філологів, впроваджувати їх у систему для досягнення найвищого рівня мети. Задля цього необхідно використовувати також принцип
урахування вікових особливостей студентів у виборі методів навчання та їхнього
оптимального поєднання. Ці вимоги пов’язані з елементом дидактичної системи “Методи навчання”. Також відомі вимоги до вибору та правильного
поєднання засобів навчання для досягнення конкретної цілі. Принцип оптимального вибору засобів навчання пов’язаний з елементом системи “Засоби навчання”. Викладач, готуючись до заняття з магістрами-філологами, добирає
до нього також різні форми: індивідуальну, групову, масову, інноваційні
форми міжособистісної взаємодії. У такому випадку він запроваджує принцип оптимального поєднання індивідуальної та групової форм організування
навчання. І. В. Малафіїк вказує на оптимальний вибір методів, засобів та
форм, як на найкращу умову у навчальному процесі й об’єднує їх за принципом оптимізації [143, c. 251]. Саме цей принцип “забезпечує максимально
можливе досягнення конкретної цілі навчання за мінімально можливий
час навчання” [143, c. 251], у разі правильно обраних методів, засобів, форм
навчання.
Важливим, на наш погляд є принцип розвиваючого і виховного навчання,
оскільки він пов’язує головні педагогічні категорії – виховання, навчання,
освіту. Принцип врегульовує зв’язок й взаємодію між оволодінням знаннями, способами діяльності й розвитком, між описово-фактологічним і
оцінно-аналітичним аспектами навчання, між засвоєнням цінностей
соціуму, адаптацією його в суспільство й індивідуалізацією, збереженням
і розвитком унікальності, неповторності особистості. Оскільки знання є
матеріалом формування особистості та умовою її становлення, у професійній
підготовці магістрів-філологів потрібно застосовувати не лише освітні, а й
розвивальні та виховні цілі й завдання, гармонійно поєднуючи особливості
й можливості особистісного розвитку, соціальні установки і цінності [57,
с. 43]. Акцентуємо увагу на розвиваючій діяльності магістрів-філологів, яка
має відбуватися у “зоні їхнього найближчого розвитку”. Викладач адаптує
студентів до розв’язання соціальних проблем, формує творчу, вільну
особистість, формує особистісно зорієнтовану взаємодію на заняттях.
Принцип гуманістичної спрямованості пов’язаний з головним принципом, оскільки спрямований на розуміння навчання як вільного розвитку, вдосконалення особистості магістрів, а також і тих, хто навчає. За ним
конструюють зміст, методику, способи і прийоми викладання, врахову-
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ючи індивідуально-особистісні характеристики магістрів філологічних
спеціальностей, формуюють суб’єктно–суб’єктні взаємини у навчальному
процесі, адаптують дидактичний інструментарій для кожного. Принцип
гуманістичної спрямованості, а також принципи комплексного почуттєвого
сприйняття, актуалізації, ідентифікації, варіативності й різноманіття навчання були впроваджені у дидактику Д. О. Бєлухіним. Вони пов’язані
з особистісно зорієнтованою педагогікою, а отже, з творчою сутністю
педагогічної діяльності викладачів, організуванням навчальної діяльності
магістрів [14, с. 311–313].
Суть принципу комплексного почуттєвого сприйняття полягає в
залученні до пізнавальної й навчальної діяльності органів почуттів людини для створення цілісного образу знань і свого ставлення до них. Для
магістрів філологічних спеціальностей розвиток емоцій, почуттєвої сфери є
обов’язковим у професійній підготовці, оскільки вони стосуються складного
процесу вивчення мови, літературних творів, перекладацької діяльності
тощо.
Вимогу, за якою навчання має бути засноване на чуттєвому і
інтелектуальному пізнанні, а також практичній діяльності, одним з перших в світовій дидактиці, а також першим у польській дидактиці висловив
Я. В. Давид. Учений довів, що тільки таке пізнання може гарантувати
ефективність навчання. В. Оконь, вважав працю Я. В. Давида “Наука про
речі” (1882 р.) суттєвим внеском у розвиток дидактики, оскільки саме у ній
автор узяв процес пізнання “природи речей” за основу, а психологічним
фундаментом навчання розглядав психічний процес [167, с. 45–46]. Цю вимогу педагога почали активно реалізовувати в Польщі тільки з середини ХХ ст.
На важливість засвоєння досвіду емоційного ставлення до знань, яке
базується на почуттєвому сприйнятті, звертав увагу І. Я. Лернер: “усе,
що виявляє значущість для того чи іншого об’єкта, викликає відповідну
емоційну діяльність і, як наслідок, накопичення досвіду емоційного ставлення до дійсності” [131, с. 43]. Якщо діяльність магістра, її зміст задовільняють потребам, спрямовані на наявні потреби, процес навчання є більш
результативним через емоційний досвід задоволення потреби особистості
у самоудосконаленні, самовияві.
Важливим для підготовки магістрів філологічних спеціальностей ми
вважаємо принцип оперативності знань, який був уведений у дидактику польським вченим Ч. Купесевичем. Цей принцип робить можливим
планомірно і свідомо використовувати магістрами набуті знання, уміння
їх впроваджувати в інших ситуаціях ніж ті, у яких вони були засвоєні [126,
с. 165]. Він дає змогу поєднати діяльність магістра з принципом зв’язку навчання з життям, а також сприяє розвитку креативності у філологів, формує
соціокультурну компетентність, яка є головною для майбутніх викладачів
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іноземних мов, необхідною для всіх філологів у сучасний період мобільності
випускників.
Професійна підготовка магістрів філологічних спеціальностей потребує
впровадження і принципу соціокультурної відповідності (історично сформульованих у принципах природовідповідності й культуровідповідності). За
твердженнями вчених (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці,
І.Я.Франко, К. Д. Ушинський) організовувати освіту потрібно у поєднанні
з природою, внутрішнім організуванням, задатками людини, а також із законами природного й соціального середовища. Культура є тим будівельним
матеріалом, тим джерелом, освоюючи яке, людина, що розвивається, сама
набуває рис культурності, природності, стає носієм, спадкоємцем і творцем
культури [57, с. 44].
Традиційно для принципу систематичності й послідовності необхідні логічність, послідовність й наступність, кожне нове знання або вміння
базується на попередньому й продовжує його. Наголосимо, що у сучасному розумінні систематичність сприймаємо не лише як послідовність і
наступність, а й як системність. У свідомості студентів відображається не
тільки поняття або навіть закон, але й теорія та цілісна картина світу. Так,
Л. Я. Зоріна зазначає на необхідності перебудови лінійних зв’язків (змістовнологічні) в об’ємні системно-інваріантні (змістовно-функціональні), тому що
системні знання, за Л.Я. Зоріною, – це знання, що вибудовуються у свідомості
учнів/студентів за схемою. Для цього їх необхідно озброювати не лише фактичними знаннями теорії, але і методологічними знаннями, тобто знаннями
про основні елементи теорії, структурно-функціональні зв’язки між ними.
Ми не можемо реалізувати принцип системності без реалізації принципу
систематичності, оскільки досягти глибокого розуміння інших положень
можливо за умови дотримання порядку їхнього викладу, не наполягаючи на
причинно-наслідкових зв’язках між явищами, що їх вивчають, та тими, що
вже були вивчені раніше [77, с. 22]. Магістрам-філологам важливо зрозуміти,
як поєднуються елемент і система, частина і ціле, окреме й загальне, що
ціле складається з частин, окремих фактів, доказів, теорем, наслідків, але
воно не зводиться тільки до них. Магістрант спочатку опановує теорію, а
вже потім з окремих теорій та інших елементів знання, досвіду, традицій
має скластися спочатку часткова, а потім повна картина світу.
Обираючи принципи навчання магістрів філологічних спеціальностей,
ми намагалися адаптувати загальнодидактичні принципи до навчання у
вищій школі. Додаємо ще принципи освітнього процесу, які ввів у дидактику вищої школи А.В. Хуторський: принцип особистісного цілепокладання
студента, принцип індивідуальної освітньої траєкторії, принцип первинності
освітньої продукції того, кого навчають, принцип ситуативності навчання,
принцип освітньої рефлексії [295, с. 81–97].
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За принципом особистісного цілепокладання студента потрібно врахувати особистісні й навчальні цілі того, кого навчають. Уведення позицій, які
важливі для життя, у процес навчання сприяє магістрам – майбутнім викладачам усвідомлювати сенс професійного становлення. Принцип індивідуальної
освітньої траєкторії пов’язаний з попереднім, дає право їм усвідомлено
обрати основні компоненти своєї освіти: цілі, сенс, завдання, форми і методи навчання, а також темп за умови особистісного погодження з педагогом змісту освіти, системи контролю й оцінення результатів. Правильне
впровадження цього принципу дасть можливість магістрам філологічних
спеціальностей зорієнтуватися у структурі навчального процесу, а також
сформувати необхідні педагогічні компетентності. За принципом первинності
освітньої продукції того, кого навчають, можна визначити, що особистісний
зміст освіти магістра, випереджає вивчення освітніх стандартів і загальновизнаних досягнень у філологічній галузі. Це створює умови для особистісного
розвитку магістра, для просування в самоосвіті тощо.
Важливим для магістрів філологічних спеціальностей є принцип
ситуативності навчання. Оскільки освітній процес побудований на ситуаціях,
які передбачають самовизначення магістра, педагогічний супровід у його
освітній траєкторії був би доречним. Такий взаємозв’язок сприяє формуванню педагогічної компетентності розв’язання складних педагогічних
ситуацій, для вирішення яких необхідні знання, уміння, навички та рівень
педагогічного мислення, педагогічної культури. Принцип освітньої рефлексії
сприяє усвідомленню магістрами значущості рефлексійності освітнього
процесу [295, с. 81–97]. Ми погоджуємося враховувати його у професійній
підготовці магістрів філологічних спеціальностей.
На наш погляд, для професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей корисним було б впровадження принципу дидактичної
підготовки. Головною метою викладання дисциплін психолого-педагогічного
та методичного циклів є підготовка до асистентської практики. Для магістрівфілологів – це друга педагогічна практика, яка відбувається у вищих закладах освіти. Розпочати її магістри філологічних спеціальностей повинні
дидактично підготовленими, озброєними новими освітніми технологіями,
умінням добирати систему методів – прийомів – засобів для проведення занять. Дидактична підготовка – це сформованість уміння доцільного вибору та системного впровадження на заняттях методів, прийомів, засобів, визначення форми
організування заняття або форми міжособистісної взаємодії та структурування
відповідно до цілей навчального заняття. Для впровадження цього принципу
потрібно розробити програми курсів “Педагогіка та психологія вищої школи”, “Майстерність педагогічної діяльності”, “Методика викладання мови/
літератури у вищій школі”. Саме на заняттях з психолого-педагогічного
та методичного циклів магістранти повинні вивчити специфіку впровад-
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ження інноваційних освітніх технологій, форм міжособистісної взаємодії,
механізми дії методів–прийомів–засобів. За цих умов вони сформували б
уміння обґрунтовувати свій вибір через мету-завдання, доцільність, дидактично правильно обрану форму організування/особистісної взаємодії, тип
заняття. Для викладача першочерговим завданням має бути створення
умов для формування такого вміння, перевірки рівня його сформованості,
а також ознайомлення магістрів з методикою перевірки [207, с. 73–77; 218,
с. 270–280; 205, с. 314–321; 208, с. 123–126; 237, с. 263–278].
З-поміж принципів, які стосуються вищої школи, виокремимо принцип забезпечення єдності в науковій та навчальній діяльності студентів
(І.І.Кобиляцький), принцип професійної спрямованості (О. В. Барабанщиков), принцип професійної мобільності (Ю. В. Кисельов, В. А. Лисицин та
ін.), принцип проблемності (Т. В. Кудрявцев), принцип емоційності й мажорності всього процесу навчання (Р. А. Низамов, Ф. І. Науменко), принцип урахування вікових, соціально-етичних та індивідуальних особливостей студентів
(І. І. Кобиляцький, М. І. Дьяченко, Л. О. Кандибович) [178, с. 108]. Принцип
професійної спрямованості є об’єктивною реальністю навчання у вищій школі,
допомагає виконанню мети й завдань, які сформовані навчальним закладом. Зазначені принципи обґрунтовують головні особливості навчального
процесу, взаємозв’язок самостійної роботи студента з науково-дослідною
роботою викладача, роль викладача у процесі формування дослідницької
компетентності магістра тощо. Ці принципи характеризуються взаємодією
“дидактична система-студент”.
Усі принципи пов’язані та доповнюють один одного. У процесі взаємодії
“середовище-навчальна система” виникає система, побудована на засадах гармонійності дій суб’єктів взаємодії для максимального досягнення
цілей навчання, що є емерджентною властивістю системи. “Емерджентна
властивість полягає у тому, що одночасне дотримання і врахування всіх
принципів забезпечує таке цілеспрямоване функціонування навчальної
системи, яка у максимально можливій мірі забезпечує досягнення конкретних цілей навчання за мінімально можливий час навчання” [143, с. 254].
“Середовище” до такої взаємодії висуває вимоги активності викладача і
студентів. І. В. Малафіїк об’єднує два принципи в один, називає його принципом активності і поєднання освіти й самоосвіти учня/студента, розвитку
й саморозвитку, виховання й самовиховання [143, с. 253]. Ми адаптували цей
принцип до вищої школи, тому зазначимо, магістра-філолога неможливо
навчити, якщо він не захоче навчитися сам. Лише власна активна діяльність
магістра сприяє опануванню знаннями, його розвитку, саморозвитку із запланованим результатом. Якщо магістр діє свідомо, цілеспрямовано активно, він розуміє цілі, мотивований до їхнього досягнення. Завдання педагога
полягає у стимулюванні репродуктивної (відтворювальна) і продуктивної
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(творча) активності пізнавання. Засоби розвитку активності різноманітні:
пробудження зацікавленості через виявлення дефіциту інформації,
проблемні ситуації, емоційна забарвленість, співпереживання, впровадження інновацій, методів мозкового штурму, розгорнутих дискусій, ігрової
імітації тощо. Ми проаналізували дидактичні принципи під кутом зору
системного підходу, добираючи ті, які дадуть змогу представити професійну
підготовку магістрів філологічних спеціальностей як дидактичну систему.

3.2. Структура дидактичної системи
підготовки магістрів-філологів
та її особливості
Підготовка магістрів філологічних спеціальностей в університетах
країн Вишеградської групи відбувається у системі. У програми підготовки
магістрів філологічних спеціальностей разом з предметами за фахом включена дидактика як навчальний курс. Вивчення дидактики дає можливість
магістрантам передавати учням/студентам знання про мову як рідну, так й
іноземну, сформувати уміння грамотно говорити та читати, перекладати та
інтерпретувати тексти на різних мовах. Модуль з педагогічної спеціалізації
також обов’язково у кожному семестрі включає навчальні дисципліни “Дидактика предметa І (ІІ)” для поглиблення знань з викладання мови за фахом,
поєднання їх з методикою.
Вважаємо, що впровадження у процес професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей предметів психолого-педагогічного та методичного циклу збігається з принципом дидактичної підготовки. дидактичної
підготовки визначаємо як формуванння у майбутніх вчителів/викладачів уміння
доцільного вибору та системного впровадження на заняттях методів, прийомів,
засобів, визначати вибір форми організування заняття або форми міжособистісної
взаємодії й структурування відповідно до цілей навчального заняття, а також.
Важливим, на наш погляд, є розуміння того, що у процесі підготовки
майбутнього вчителя/викладача головним є не поінформованість про освітні
інновації, а вміння перетворювати науково-педагогічні знання в інструмент
практичної дії. “Важливо навчити майбутніх педагогів вирішувати не
лише тактичні, але й стратегічні завдання, не тільки адекватно реагувати
на зміни у педагогічній ситуації, але й прогнозувати її розвиток та передбачати кінцевий результат” [104, с. 5]. Тому потрібно оновлювати підходи
до реалізації системи педагогічної підготовки магістрів.
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На магістерському рівні підготовки філологів, які обрали педагогічну
спеціалізацію/спеціальність, головною метою викладання дисциплін
психолого-педагогічного та методичного циклів є підготовка до шкільної/
асистентської практики, педагогічної практики у вищих та середніх навчальних закладах. На заняттях з психолого-педагогічних та методичних
дисциплін магістри філологічних спеціальностей набувають уміння обирати систему методів – прийомів – засобів для проведення занять за новими
освітніми технологіями, що сприяє дидактичній підготовці загалом.
У зміст програми підготовки в університетах країн Вишеградської групи предмети психолого-педагогічного та методичного циклу введено на
модулі педагогічної спеціалізації/спеціальності. У програмі підготовки
бакалаврів, які обрали спеціальність педагога, включені предмети психологопедагогічного та методичного циклів вартістю 53 кредити.
Отже, дидактична підготовка філологів відбувається під час вивчення
теоретичного матеріалу на лекційних, практичних та семінарських заняттях
з психолого-педагогічного та методичного циклів, у період педагогічних
практик, а також дослідницької діяльності у процесі виконання реферативних завдань, портфоліо, написання магістерської роботи. З огляду на
сказане, структуру підготовки філолога будемо розглядати у єдності трьох
складових: теоретичної, практичної та дослідницької діяльності (див.: ДодатокА). Під час теоретичної, практичної та дослідницької підготовки ці
три види діяльності формуються та реалізуються у різноманітних формах
навчання, у процесі педагогічних практик різного рівня та виконання науково-дослідних проектів.
Теоретична діяльність філологів відбувається у таких академічних формах як: лекції, монографічні лекції, семінари, практичні заняття, за допомогою яких формуються компетенції майбутньої професійної діяльності.
У процесі практичної діяльності потрібно змоделювати предметний
і соціальний зміст майбутньої роботи педагога, її специфічні ознаки, відтворити в умовах навчального закладу елементи педагогічної праці під час
різних видів практик. Частіше практика відбувається у базових навчальних
закладах різного рівня. Зазвичай захист практики в університетах країн
Вишеградської групи передбачає засвоєння модулів, які відбуваються як у
школі, так і в університеті, у формі практичних занять, що пов’язують теоретичну і практичну діяльності між собою. Педагогічна практика магістрів
проходить поетапно: у третьому та четвертому семестрах, на неї відведено
120 год (20+20 кредитів). Магістри повинні знайти місце практики у школі
необхідного рівня самостійно.
Дослідницька діяльність магістра-філолога реалізується під час виконання певних завдань з педагогічної тематики, написання рефератів, залучення
до окремих видів інноваційної діяльності, включення у науково-дослідну
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роботу тощо. Важливою та обов’язковою частиною цієї діяльності є участь у
магістерських (дипломних) семінарах, виконання всіх завдань для написання
та успішного захисту дипломної роботи. Таким чином простежується тісний
зв’язок між теоретичною та дослідницькою діяльностю. Зазначимо також,
що три види діяльності, які становлять дидактичну підготовку, мають різні,
часто специфічні, форми, методи та засоби навчання.
У дидактичній системі підготовки можна виділити спільні компоненти діяльності магістра-філолога. Першим компонентом є цільовий:
спрямованість на педагогічну професію вчителя/ викладача мови і
літератури, сформованість компетенцій вчителя/викладача під час навчання
за програмою магістра. Теоретична, практична та дослідницька діяльність
мають спільну мету – засвоєння дидактичного інструментарію через формування компетенцій для їхньої реалізації у педагогічній професії. Формуванню професійних компетенцій вчителя у процесі підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи сприяють дидактичні
та методичні курси, які ознайомлюють як з загальними методами, прийомами, засобами, так і з особливостями викладання мови – літератури –
культури за фахом випускника.
Змістовий компонент складається з розроблення системи навчальних предметів для формування професійних компетенцій з педагогічної
діяльності та саморозвитку філолога вчителя мови та літератури. Аналіз
планів і програм навчання вищої школи у Польщі дав змогу дослідниці
Б. Сітарській зробити висновок про те, що головна функція навчання у
вищій школи полягала не тільки у пасивному чи активному переказуванні
інформації, але самостійному засвоєнні всіх знань й формуванні пізнавальних
і практичних навичок [359, s.101]. “Студенти – майбутні вчителі повинні
реалізувати у майбутньому дві ідеї суспільної освіти: “розуміти світ – керувати собою” та підготовляти людей до участі у процесі тривалого навчання –
“учіння впродовж життя” [359. s. 101].
Дослідницею Б. Сітарською був розроблений курс “Дидактика” для
магістрантів педагогічних спеціальностей (2000/2001 н. р.), після вивчення
якого студенти повинні засвоїти дидактичні системи, сучасні дидактичні
теорії та концепції; альтернативні школи у Польщі та світі; методи і техніки
роботи вчителя і вихователя; методи виховної діагностики; еволюцію
процесів, що пов’язані з дослідженнями якості шкільної праці; соціальні
інтеракції в класі. Програма складається з 30 год лекційних і 45 практичних занять та уміщує теми: “Дидактика як наука”, “Тенденції й орієнтація
у сучасній дидактиці”, “Цілісний підхід до системи освіти”, “Інтегральний
підхід до навчально-виховного процесу на всіх етапах шкільної освіти”,
“Індивідуалізація виховання і навчання”, “Давня та сучасна експериментальна і альтернативна школа у світі та у Польщі”, “Школи та інтеграційні
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класи”, “Інтеракція вчитель–учень, складність регуляційних механізмів у
шкільному житті”, “Якість навчання і поняття, які з ним пов’язані”, “Планування і організування навчально-виховної праці, Вплив освіти на розвиток
людини – самоосвіта”, а також тема лекції, яку внесли студенти до програми
навчання.
В університетах Польщі філологи, які навчаються на педагогічних
відділеннях, вивчають “Загальну дидактику”, “Дидактику І” та “Дидактику ІІ”,
які є обов’язковими предметами для всіх філологів на магістерському рівні.
У Вроцлавському університеті курс “Загальної дидактики” у зимовому
семестрі уміщує 15 год лекційних та 30 год практичних (ćwiczenia) занять.
Упродовж вивчення дисципліни студенти засвоюють функціональну модель процесу навчання: зв’язки, дидактичні принципи; цілі навчання: види,
специфічність, операціоналізація, таксономія; зміст, методи, засоби, форми навчання як наслідки ефективності дидактичного процесу; дидактичні
ініціативи в контексті оптимізації навчального процесу (оригінальні
навчальні концепції, авторські програми, педагогічні інновації); методи
викладання: методи асиміляції знань, методи незалежних знань. Роботу
студента на практичних заняттях оцінюють, ураховуючи участь у дискусії на
основі обраної із запропонованих для опрацювання робіт (колоквіуми); практичного подання обраної методики з групи методів активації; підготовки
проекту. Викладач на заняттях та іспиті з предмета повинен враховувати
сформованість компетенцій у студентів: оцінювання отриманих знань з припущень функціонального процесу моделі навчання; оцінювання здатності
аналізувати та інтерпретувати найважливіші елементи дидактичного процесу, а саме: принципи, зміст, цілі, методи, заходи, форми, структуру освітньої
діяльності; уміння конструювати та пояснити власні уявлення про обрані
аспекти процесу навчання та викладання, висловлюючи сумніви та формулюючи пропозиції в контексті окремих теоретичних поглядів та поглядів
різних авторів; здатність самостійно проектувати і репрезентувати вибрані
елементи дидактичного процесу [547].
На філологічному факультеті “Дидактика предмету І” є обов’язковою
додатковою навчальною дисципліною, вартість якої оцінюють одним кредитом. Найважливішими передумовами курсу є сформованість особистісних
та соціальних компетенцій: студент здатен відповідально, з високою
самомотивацією навчати суб’єкта, що випливає з чітких інтересів та потреб;
пов’язує вивчення методики викладання з роботою вчителя польської мови
в майбутньому. Важливими є навички та знання з психології та педагогіки,
знання мови, літератури та культури, які засвоєні на першому циклі навчання (бакалавр).
Зміст програми з цього курсу поданий у додатку Д.2. Після вивчення Дидактики І студент має сформованими результати навчання у дескрипторах
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знання, вміння та соціальні компетенції. Він знає місце предметної дидактики серед інших наук про людину та її об’єктивність і методологію; зв’язок
предметної дидактики з лінгвістикою, літературознавством, культурологією,
загальною дидактикою, психологією, педагогікою; структуровану, глибоку, необхідну термінологію предметної дидактики (методики) у зв’язку з
лінгвістикою, літературознавством, знаннями про культуру; цілі та зміст
мовної, літературної та культурної освіти, що надається для середньої школи/ коледжа у поточних навчальних програмах; особливості уроку мови,
літератури та культури; особливості, можливості та складнощі інтегруючого
уроку; методи мовної, літературної та культурної освіти; як інтегрувати вправи з мовлення, слухання, читання, письма зі знаннями мовної, літературної
та культурної освіти; методи перевірки та оцінення навичок та знань у сфері
мовної, літературної та культурної освіти.
Магістрант вміє формулювати питання, особливо проблемні, засвідчувати іншу точку зору, посилаючись на власний досвід; розуміє
лекційний матеріал, відзначає у своїх записах власні спостереження; бути
відповідальним за роботу у групі та наслідки власного дослідження.
Також магістрант: пропонує цікаві, нові ідеї, завдання у контексті
професійної етики; не ігнорує людей з нижчим рівнем мовних та культурних компетенцій, що повністю відповідає ролі вчителя польської мови
(дескриптор соціальні компетенції) [548].
“Дидактика предмета ІІ” (вартість 3 кредити) є ще одним з обов’язкових
додаткових курсів на філологічному факультеті Вроцлавського університету,
який продовжує та поглиблює тема курсу “Дидактика предмета І”, відповідно до його вимог. Зміст програми курсу ознайомлює магістрів з основними
навчальними програмами вивчення польської мови, цілями та змістом освіти
у середній школі та коледжі; лінгвістичними та літературними питаннями у
навчальних планах, підручниках, методичних матеріалах, сценаріях уроків;
вивченням основних понять методики викладання мови та літератури; з
особливостями взаємодії учня і вчителя як суб’єктами навчання; розвитком
ставлення до учня та предмета, що відповідає ролі вчителя польської мови;
змістом навчання мові; вибором вправ і текстів різних жанрів і стилів; актами
мовлення; методикою вправ у прослуховуванні, мовленні, читанні, письмі;
створенням заяв і тексту для різних цілей, жанру, стилю. Студент вивчає правила вимови; орфографію; редагування власних текстів. Він ознайомлюється
з публічним проголошенням власної вимови; роллю мовної обізнаності; сучасною польською мовою, історією мови та історичною граматикою в школі;
методами формування мовних навичок; мовою та уроками мови; конспектом уроку; інтеграцією мовної освіти з літературною та культурною; ствердженням і текстом як основними засобами інтеграції, викладання. У курсі
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аналізують уроки літератури, методи викладання літератури; літератури
сучасного періоду і суб’єктивність як найважливіший чинник, що визначає
читання літературних творів; культуру та культурну освіту; шкільний театр;
інструменти та технічні засоби підтримки освіти; шляхи створення власної
методики роботи [549].
Обов’язковим предметом (2 кредити) є і “Дидактика предмету ІІІ”, який
вивчають майбутні вчителі польської мови. Після засвоєння курсу магістри
володіють дослідницькими навичками (формулювання та аналіз проблем,
підбір методів, підготовка емпіричного матеріалу, виклад результатів), що
дає їм можливість вирішувати проблеми в межах викладання предмета.
Вони здатні вже планувати власну роботу, впроваджувати на практиці методи, засоби, форми навчання; керувати невеликою командою, брати на
себе відповідальність за результат роботи в групі, виконувати різні ролі
вчителя польської мови [550].
Отже, курси “Дидактика предмету І–ІII” пов’язані з методикою викладання польської мови, літератури, культури і доповнюють один одного. Їхнім завданням є формування компетенцій майбутнього вчителя у
середній школі або коледжі. Навчальна дисципліна “Дидактика предмета II”
націлена на створення власної методики викладання польської мови. За допомогою цих курсів, з урахуванням і загальної дидактики на рівні бакалавра,
відбувається дидактична підготовка магістрів філологічних спеціальностей.
Програма підготовки магістрів філології з педагогічними спеціалізаціями
у Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти має забезпечити
у випускника результати поглиблених та розширених знань про предмет
та методичну специфіку викладання польської та іноземної мови, здатність
розвиватися і творчо застосовувати себе у професійній діяльності. Також
мають бути сформованими знання термінології і теорії вивчення іноземної
мови на розширеному рівні; глибокі знання та розуміння методів аналізу,
інтерпретації, оцінення та проблематизації дослідницьких проектів у сфері
вивчення мови. Для випускника важливими є уміння шукати, аналізувати,
оцінювати і вибирати інформацію, використовуючи різні джерела та формулюючи на цій основі критичні судження; формулювати й аналізувати
дослідницькі проблеми у галузі лінгвістики для поглибленого використання; самостійно набувати знання і розвивати дослідницькі навички;
обґрунтовувати суперечки, використовуючи власні погляди та погляди
інших авторів, створювати синтетичні відгуки; бути готовими до автономної
дії, спрямованої на розвиток здібностей та управління власною професійною
кар’єрою. Вони уміють формулювати критичні погляди на результати дидактичних досліджень, які базовані на наукових знаннях і досвіді, репрезентувати критичні дослідження у різних формах і в різних ЗМІ; готувати
та редагувати письмові роботи на іноземній мові спеціальності з використанням детальних теоретичних підходів [518].
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На філологічному факультеті Університету імені Марії Кюрі серед модулів підготовки магістра філолога англійської мови та німецької мови є
восьмий модуль “Підготовка у психолого-педагогічній галузі”, на якому у
другому–четвертому семестрах викладають курси: “Основи психології”,
“Основи педагогіки”, “Психологію”, “Педагогіку”, “Емісію голосу”, а також
педагогічні практики. Дев’ятий модуль “Підготовка у галузі дидактики”
у другому–четвертому семестрах уміщує навчальні дисципліни: “Основи
дидактики”, “Дидактика предмету”. Вивчення цих дисциплін та проходження практик сприяють формуванню у випускника глибоких психологопедагогічних знань, розуміння процесів розвитку, соціалізації, виховання
та навчання; отримання знань у галузі дидактики та методики предмета
викладання, використання методології педагогічної діяльності, практичного
використання досвіду. Випускник повинен мати сформованими необхідні
навички та компетенції комплексної реалізації дидактики; уміння для виконання навчальних та виховних завдань школи, самостійної підготовки та
створення програми викладання до потреб та здібностей учнів; здатність
вчитися і вдосконалювати використання власної педагогічної майстерності,
сучасних засобів і методів викладання; уміння в організуванні та обробленні
інформації та матеріалів; вміло спілкуватися за допомогою різних методик
з особами, що є суб’єктами педагогічної взаємодії, а також співпрацювати з
іншими людьми в дидактичному та управлінському процесі та фахівцями,
які підтримують цей процес. Випускники повинні бути етично чутливими,
емпатійними, відкритими, рефлексивними і мати міжособистісне ставлення
і почуття відповідальності; практично готовими до виконання професійних
завдань (дидактичні, навчальні і виховні), що пов’язані з роллю вчителя [543].
У “Програму магістерської підготовки філологів англійської мови” у
Карловому університеті у 2018/19 навчальному році введені обов’язкові
предмети: “Основи педагогічної та соціальної психології” (2 кредити),
“Загальна педагогіка та історія педагогіки” (5), “Загальна дидактика” (3),
“Основи соціальної педагогіки” (2), “Шкільна педагогіка та психологія”
(4), “Педагогічна та психологічна практика” (5). З професійних дисциплін
магістри засвоюють: “Дидактику англійської мови I”, “Дидактику II”, “Дидактику літератури”, вартість яких становить по одному кредиту; “Дидактику англійської мови”, Викладання компонентів мовної системи” (3), “Дидактику англійської мови, викладання мовних навичок” (2), “Дидактику
англійської мови, методика викладання I” (1), “Дидактику викладання II” (1),
“Дидактику англійської мови, актуальні питання” (3), “Безперервну практику
навчання в початковій школі” (4), “Постійну педагогічну практику у середніх
школах” (4) [213, с. 194–211; 554]. Зміст підготовки магістрів-філологів поданий у додатку Д. 1. Предмети дидактичного циклу взаємопов’язані. Так курс
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Дидактика є вступом до “Дидактики англійської мови”. Предмет поєднує в
собі теорію з поточною педагогічною практикою – спостереження за уроками англійської мови. Магістри спостерігають за явищами, наприклад, за
рівнем англійської мови на уроці, його структурою, організуванням роботи,
взаємодією учнів та вчителя тощо. Оцінка за вивчення курсу ґрунтується
на успішному завершенні текстів та заповненні листів спостережень [555].
Дисципліна “Дидактика чеської мови у початковій школі” на
педагогічному факультеті Західночеського університету уміщує лекційні
та практичні заняття. Теми навчального предмету “Дидактика чеської мови
у початковій школі” подані у додатку Д.2. На підставі змісту лекцій курсу
сформований зміст практично-семінарських занять, на яких магістранти
зобов’язані показати практичне застосування набутих знань, змоделювати
конкретні імітаційні навчальні ситуації, описані у планах студентських семінарів. Крім того, увагу приділяють практичним знанням студентів, практичній підготовці комплексного мовного аналізу, коректуванню диктантів,
складанню мовних вправ (формулювання завдання), методці підготовки
до уроку, зарахуванню навчального матеріалу, організуванню навчального
блоку, оновленню і регіоналізації навчального плану, можливості виховного
впливу на учня, використання елементів гри і змагань у навчанні тощо [570].
Курс “Дидактика чеської мови” у Карловому університеті, за який студенти отримають 3 кредити, уміщує лекційні та семестрові заняття. Зміст
курсу викладений у додатку Д. 2. У кінці курсу магістранти складають усний
іспит, на якому мають продемонструвати вміння та навички, сформовані
під час семінарських занять. На семінарах ураховують обговорення завдань,
діалогічне навчання, репрезентування навичок мультимедійними засобами,
студентських робіт тощо. Студенти мають можливість: аналізувати рамкову навчальну програму для базової освіти (RVP) з точки зору очікуваних
результатів навчання учнів та навчальних програм, пропонувати різні
за тематикою уроки (стилістичне та комунікаційне навчання), вибирати
функціонально різні організаційні форми, методи для комунікаційної
та стилістичної освіти; вміти толерантно інтегрувати всі три компоненти
викладання чеської мови (лінгвістичний, стилістичний та літературний);
критично оцінювати та порівнювати чинні підручники чеської мови для
початкових шкіл з точки зору їхньої структури, змісту навчальних планів і
методологічних процедур та стосовно рамкової навчальної програми (RVP)
[553].
Отже, в університетах Чехії дидактичні курси направлені на формування компетенцій сучасного вчителя, який підготовлений до роботи з
учнями в школах за новими вимогами, здатний аналізувати рамкову навчальну програму та орієнтується у міжпредметних зв’язках, які впливають
на розроблення регіональних навчальних програм. У магістранта також на
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високому рівні сформовані знання особливостей і змісту стилістичної та
комунікаційної освіти, завдяки якій школярі вчаться сприймати і розуміти
різні мовні повідомлення, читати, писати, говорити і вирішувати завдання на основі прочитаного чи почутого тексту, який пов’язаний з різними
ситуаціями, аналізувати і критично оцінювати його зміст.
У Будапештському університеті ELTE дидактична підготовка також активно відбувається за програмами з педагогічної спеціалізації. Прикладом є
програма магістерської підготовки з англійської мови, яка має спеціалізацію
“Англійська мова як іноземна”. Дисципліни педагогічного і методичного
спрямування для програми розроблені відділом викладання англійської
мови. У програмі уміщено курси вартістю до чотирьох кредитів: “Методики
викладання англійської мови та літератури”, “Культура в мові і літературі–
теорія і аналіз”, “Методи дослідження в культурі” та “Мовний аналіз –
основи та перспективи/ теорія і аналіз” (див.: Додаток Д.1) [469].
В університетах Словаччини у програми підготовки магістрів-філологів
включені предмети з дидактики мови та літератури як дисципліни, які
є обов’язковими до вивчення. Для спеціалізації вчитель початкової та
середньої школи введено також і курс загальної дидактики. Наприклад,
у Пряшівському університеті на педагогічному факультеті дидактична
підготовка магістрів, які навчаються за програмою вчитель початкової
освіти, відбувається через вивчення дисциплін: “Дидактика елементарного читання і писання”, “Дидактика англійської мови для початкової освіти
1 та 2”, “Дидактика літератури при вивченні англійської мови”, “Дидактика
словацької мови та літератури для початкової освіти 1 і 2” (4 кредити) (див.:
Додаток Д.1) [516].
Результати навчання після вивчення дисципліни свідчать про сформовані
компетенції: студент знає особливості процесу викладання англійської мови
як обов’язкової іноземної мови в перші роки навчання. Студент вміє: всебічно
визначити відмінності між процесом навчання та вивчення іноземної мови;
врахувати чинники, які впливають на процес навчання іноземній мові; визначити форми та методи навчання англійській мові у початковій освіті,
проаналізувати їхню специфіку та оцінити важливість. Курс ознайомлює
магістрантів з характеристикою учня молодшого віку; чинниками, що
впливають на засвоєння іноземної мови; відмінностями між викладанням і
засвоєнням мови; викладанням мовлення, слухання та лексики у початковій
освіті; застосуванням теоретичних знань у практиці навчання.
У курсі “Дидактика англійської мови 2” студенти вивчають рецептивно-продуктивний період навчання іноземним мовам; формування продуктивних мовних навичок в учнів молодших класів; навчання граматиці;
оцінювання учнів першого класу; застосування теоретичних знань до практики навчання.
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Результатами навчання магістрів після вивчення курсу є сформованість
компетенцій. Студенти вчаться ефективно керувати навчальним процесом в
початковій школі, приділяючи особливу увагу формуванню мовних навичок
в учнів. Студент уміє: застосовувати необхідні форми та методи викладання
англійської мови в початковій освіті; планувати та впроваджувати навчальний процес відповідно до цілей цього рівня; розробляти навчальний блок
для застосування основних теоретичних принципів; оцінювати успішність
та результати учнів [516].
Вважаємо, що, у процесі підготовки філолога важливим є розуміння
єдності теоретичних, практичних та дослідницьких компетенцій, які формуються під час цих видів діяльності, проте педагог – соціальна професія. Тому
у філолога, майбутнього вчителя/викладача, формуються ще й соціальні
компетенції: розуміння важливості знань у вирішенні професійних проблем;
вміння правильно визначити та вирішити проблеми, пов’язані з професією;
критично оцінювати отриману інформацію.
У магістерську програму підготовки “Англійська філологія” у
Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти введено декілька
спеціальностей, серед них: “Методика викладання англійської мови”
та “Викладач англійської мови з цифровими технологіями”. Модуль за
спеціальністю “Методика викладання англійської мови” включає такі
лекційні курси: “Мова і суспільство”, “Сучасні тенденції у викладанні
іноземних мов”, “Спеціальні освітні потреби на заняттях з іноземних мов”
(5 кредитів) у першому семестрі; “Інтеркультурна комунікація” (5 кредитів),
“Психологія вивчення мови” (6), “Методи дослідження в мовознавстві”
(6) – по 30 год – у другому семестрі; “Планування та оцінка мовного курсу” (3) –15 год, “Освітнє право” – 6 год (кредити не виділено) – у третьому
семестрі. У третьому семестрі читають також “Оцінювання у викладанні
мови” – 30 год лекцій, 10 годин практичних занять (5). У підготовку вчителя/викладача також включені практичні заняття з курсів: “Нові технології
у викладанні англійської мови” – 30 год (5 кредитів, перший семестр),
“Цифрові інструменти в освітніх дослідженнях” – 30 год (3 кредити, 3 семестр), “Професійний розвиток вчителя” – 14 год (3 кредити, 3 семестр)
[213, с. 96–117; 518].
Зміст модуля спеціалізації “Викладач англійської мови з цифровими
технологіями” у першому семестрі складається з лекційних курсів: “Теорія
навчання і викладання іноземних мов” – 15 год (2 кредити), “Сучасний
інструментарій учителя” (4) та “Міжнародна комунікація в реальному і
віртуальному світі” (4) – по 30 год. “Методи дослідження в глотодидактиці”
(15 кредитів) вчать у першому – 15 год , у другому та третьому семестрах –
по 30 год. У другому семестрі слухають також курс “Сучасні інструментарій
учителя” – 30 (4). У третьому семестрі додані дисципліни: “Плануван-
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ня і оцінювання мовного курсу у реальному і віртуальному освітньому
середовищі” (5) та “Мовна мобільна освіта” (6) – по 30 год. У другому семестрі
магістри також мають лекційно-практичні курси: “Робота з використанням методу онлайн-проект: інструменти Web 2.0” (5) та “Індивідуальні
відмінності в мовній освіті: традиційні і віддалені” (6) – по 20 год лекційних
занять та 10 год електронних занять (див.: Додаток Д.1) [213, с. 96–117; 518].
У підготовку магістрів, які обрали ці спеціалізації, у другому та третьому семестрах введені курси з монографічними лекціями та практичними
заняттями: “Психологічні основи виховання і навчання у середній школі” –
п’ять лекційних год, 15 практичних год (1кредит), “Концепція і практика
виховання у середній школі” – 15 год лекцій, 30 год практичних занять (2).
У другому та третьому семестрах для магістрів обох спеціалізацій введений
курс “Дидактика предмета”, який складається з монографічних лекцій –
15 год у другому, 30 год у третьому семестрах. Курс включає по 15 год практичних занять у двох семестрах та 15 год електронних занять у третьому
семестрі. У модуль спеціалізації “Викладач англійської мови з цифровими
технологіями” доданий також курс “Дидактика CALL”, який складається
з монографічних лекцій по 20 год та 10 год електронних занять у першому
та другому семестрах, кредитна вартість якого становить 11 кредитів (див.:
Додаток Д.1) [213, с. 102–119; 518].
Порівняльний аналіз змісту методико-педагогічної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей дає змогу стверджувати про індивідуальний
підхід до підготовки вчителя та викладача в університетах країн Вишеградської
групи. У дисциплінах підготовки вчителя нахил зроблено на:
– викладання дидактики з урахуванням нових вимог у середніх закладах освіти;
– ознайомлення з сучасною концепцією викладання рідної/іноземної
мови;
– введення рамкової програми у заклади середньої освіти.
У дисциплінах підготовки викладача акцентовано на:
– ознайомленні магістрантів з новими підходами у викладанні мови/
літератури;
– впровадженні дидактичних дисциплін у соціально-культурологічному
контексті;
– розробленні та впровадженні цифрових спеціальностей для
філологічної галузі.
Для підготовки магістерської роботи у програмах магістрів усіх
спеціальностей Педагогічного університету включений “Дипломний
(магістерський) семінар”. На “Магістерський семінар” в кожному навчальному семестрі відведено 15 год (3), за четвертий семестр – 2 кредити. Темою
магістерського семінару для спеціальності “Викладач/вчитель англійської
мови з цифровими технологіями” є “Нові технології в глотодидактиці” [518].
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Для студентів слов’янського відділення філологічного факультету
Вроцлавського університету 30-годинний магістерський семінар також є
обов’язковою навчальною дисципліною. Метою дисципліни є написання
магістерської роботи польською або чеською мовою, що є допуском до
магістерського іспиту [213, с. 236–237].
Наукові семінари з обраної спеціалізації з вартістю – три–шість кредитів
в ELTE (Угорщина) проводять на першому–другому курсах магістерської
підготовки. Вимогою до усного іспиту на всіх спеціальностях є захист
дипломної роботи, яку попередньо оцінили експерти, та ґрунтовна відповідь
на питання з основних курсів.
Лише в університетах Словаччини у програмах підготовки магістрів як
на першому, так і на другому курсах крім “Магістерського семінару” впроваджено ще дисципліну “Науковий семінар (Семінар з наукової роботи)”,
яка cкладається з лекційних та практичних занять.
Можемо стверджувати, що у магістрів філологічних спеціальностей в
університетах країн Вишеградської групи під час дидактичної підготовки
формується дослідницька діяльність. Цьому сприяють такі навчальні курси,
як “Магістерський семінар”, “Дипломний семінар”, “Науковий семінар”,
“Науковий семінар зі спеціалізації”, що є обов’язковими дисциплінами та
впроваджені частіше на другому курсі.
Ще одним компонентом у дидактичній системі підготовки філологів є
операційний компонент, який дає змогу розробляти та впроваджувати у діяльність систему шляхів, способів, прийомів здійснення педагогічної, науководослідницької діяльності, а також сприяє самовдосконаленню майбутнього
вчителя/викладача мови і літератури/культури. Популярними формами перевірки знань й умінь магістрів-філологів в Педагогічному університеті імені
Комісії народної освіти (Краків) є заняття у школі, участь у дискусіях, електронні заняття, письмова робота, письмовий іспит. Для спеціалізації “Викладач/
вчитель англійської мови з цифровими технологіями” впроваджують ще
й реферати, груповий проект та усний іспит [518]. Поряд з лекційними та
практичними заняттями проводять також монографічні лекції та семінари.
В Університеті імені Марії Кюрі на філологічному факультеті за програмами
англійська та німецька мови формами навчальної діяльності, які позначені
у курикулумах, є монографічні лекції, лекції, семінари, практичні заняття.
Результати навчання магістрів на цих заняттях перевіряють за допомогою
оцінювання активності під час дискусій, розв’язання проблемних завдань,
письмових робіт як домашніх, так і контрольних на практично-семінарських
заняттях, рефератів, презентацій, підготовлених текстів для вправ з вивчення
мови, конспектів уроків тощо. Ці оцінки додають до оцінки з іспиту, заліку
або проміжної оцінки після тестів на теми курсу [543].
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Інтегративний компонент у дидактичній системі підготовки магістрівфілологів формує вміння проектувати програму самовдосконалення вчителя мови і літератури/культури, проектування як своєї особистості, так і
майбутніх учнів/студентів. Вважаємо, що кожний магістрант може досягти
успіху лише за умови сформованого інтересу до науково-педагогічних знань,
які є засобом самореалізації у майбутній діяльності педагога. Ефективність
самореалізації вчителя/викладача можлива при забезпеченні особистісної
направленості. “Цілі освіти мають досягати особистісного спрямування,
професійних інтересів і педагогічних пріоритетів майбутніх педагогів”.
Дослідниця Б. Сітарська підкреслює, що роль вчителя-вихователя є надзвичайно складною. Вчитель повинен у своїй діяльності мати сформовані
професіоналізм, гуманізм і майстерність, відповідно до науково-технічних
вимог. Все частіше наголошують, що вчитель і вихованці повинні сформувати творче ставлення до власного розвитку. Творчий підхід незамінний у
безперервній самоосвіті перманентного самонавчання, що веде до саморозвитку. “Різнобічна ціложиттєва освіта полягає у безперервному вдосконаленні професійної кваліфікації та у збагаченні особистого життя. Професія
вчителя виступає тут як виклик, а разом з тим як мистецтво. Завдання ці
може розв’язати лише динамічний вчитель, який постійно розвивається,
вихователь, опікун, порадник і перекладач” [359, s. 53].
Зміст професійно-педагогічного становлення студентів полягає в
абсолютній самореалізації, розкритті індивідуальних здібностей, знань, умінь,
навичок, морально-професійних цінностей, які визначають можливості у
духовному і моральному збагаченні особистості їхніх майбутніх вихованців.
Науково-педагогічні знання мають стимулювати зацікавленість студентів
в їхньому використанні для розв’язку педагогічних проблем і формуванню готовності до перетворення в інструмент практичної дії педагогічних
категорій, понять, педагогічних ідей, ефективного управління педагогічними
процесами і явищами [104, с. 229–231]. Погоджуємося з дослідницею
Л. В. Кондрашовою, що індивідуально-особистісна трансформація педагогічного знання може створити необхідні умови для самореалізації особистісного потенціалу вчителя, розвитку його творчих можливостей, здібностей,
професійної позиції, вибору власного вектора педагогічної підготовки, свободи обрання освітніх технологій з диференціацією форм і способів їхньої
реалізації, формуванню у подальшому власного стилю викладання тощо.
Компетентнісний підхід у підготовці дає змогу окреслити головні вимоги до сформованості саме професійних компетентностей магістрів філологічних спеціальностей: успішно вирішувати завдання теоретичного
навчання, педагогічної і науково-дослідної практик; бути особистісно зорієнтованими на професію, мотивованими до праці в ній, задоволеними
своєю роботою; досягати бажаних результатів у розвитку важливих профе-

173

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

сійних якостей; опановувати професію, досягати майстерності в ній; вміло
поєднувати професійні та соціальні компетенції для вміння організувати
комунікацію з представниками різних національних груп, верств населення
країни.
Концептуальний компонент у дидактичній системі підготовки магістрів
філологічних спеціальностей дає можливість створювати власну професійну педагогічну концепцію. Дидактична підготовка магістрів філологічних
спеціальностей має сформувати здатність обирати свій шлях у викладанні
дисципліни за фахом, свій дидактичний інструментарій, створювати особисті програми навчання та вільно й сміливо впроваджувати інноваційні
технології у викладанні мови та літератури, що сприяє створенню своєї
програми викладання предмета та вибору свого стилю викладання загалом.
Для викладача першочерговим завданням на заняттях має бути створення
умов для формування такого вміння, перевірки рівня його сформованості, а також ознайомлення магістрів з методикою перевірки, оскільки, ці
вміння зазначені як професійні компетентності/компетенції у магістерських програмах. Для випускника потрібно досягти вже на студентській
лаві необхідного рівня важливих для професії якостей, знань і умінь; бачити
й усвідомлювати перспективу, зону свого найближчого професійного розвитку, виконуючи все для її реалізації; збагачувати професійний досвід за
рахунок особистого творчого внеску (критерії творчості); бути соціально
активним у суспільстві, не боятися потрапляти в умови конкуренції освітніх послуг. Він має бути готовим до якісного й кількісного оцінення своєї
професійної діяльності, вміти робити це самостійно, спокійно ставитися до
участі в професійних випробуваннях (тестах, співбесідах). Сформованість
таких компетентностей характеризує концептуальний підхід у дидактичній
системі підготовки магістра-філолога. Ми зобразили структуру дидактичної
системи підготовки магістрів філологічних спеціальностей у додатку Г.
Огляд програм підготовки магістрів засвідчив також брак педагогічної
спеціалізації, відповідно, а отже і дисциплін педагогічного та методичного
циклів. Прикладом може бути підготовка в Інституті східнослов’янської
філології у Вроцлавському університеті, який випускає магістрів за спеціальностями: українська, російська, чеська, сербська, хорватська, словацька філологія І та ІІ ступенів. У кваліфікації цих випускників не зазначено
можливості працювати у закладах освіти. Проте є досвід, коли кращі випускники відділення залишаються працювати на посаді асистента, щоб з
часом отримати ступінь PhD та повністю виконувати обов’язки викладача.
Робота на посаді асистента відбувається під керівництвом наставника-викладача і дає змогу працювати за його програмою, наслідувати його стиль
у проведенні практичних, семінарських занять, обирати методи та засоби,
інноваційні підходи до викладання мови/літератури тощо. Ми навели при-

174

Розділ 3.

Дидактична система підготовки магістрів-філологів
в університетах країн Вишеградської групи

клад Інституту східнослов’янської філології Вроцлавського університету,
оскільки мали змогу спостерігати за діяльністю відділів “Україністика”,
“Русистика” впродовж п’яти років під час педагогічної практики україністів
Львівського університету імені Івана Франка. У 2013 р. провели емпіричне
дослідження серед магістрів всіх Інститутів філологічного факультету. У
багатьох університетах, магістерські програми яких розглядаємо, бачимо брак педагогічного компонента у підготовці, а також і педагогічної
спеціалізації. Наприклад, у програмах “Французька мова, література і
культура”, “Німецька мова і культура” Будапештського університету не
простежується педагогічний та методичний компоненти, а також модуль
педагогічної спеціалізації, тому випускник не може посісти місце вчителя
у середніх освітніх закладах. Різні моделі підготовки магістрів-філологів
розглянемо у подальших розділах, проте виділимо причини недостатньої
уваги до дидактичної підготовки випускників-філологів.
Першою серед таких причин вважаємо достатню кількість у країнах
Вишеградської групи педагогічних університетів/інститутів, в яких відбувається ґрунтовна підготовка вчителя з мови/літератури для всіх освітніх
закладів. Ті студенти, які бажають отримати професію педагога, вступають
у педагогічні заклади, де навчаються за магістерськими програмами.
Другою причиною, на наш погляд, є те, що програми підготовки
магістрів-філологів мають третій рівень освіти – докторантура, випускники
якого після захисту дисертації та набуття ступеня PhD мають змогу працювати на кафедрах/відділеннях і виконувати роль викладача філологічної
галузі.
Третя причина пов’язана з тим, що у країнах Вишеградської групи у початкових та середніх школах, окрім спеціалізованих, немає таких предметів
як українська, російська, чеська, сербська, хорватська, словацька, угорська
мови і література/культура та ін., тому немає й потреби викладати їх учням.
Зазначимо, що ми широко розглядаємо підготовку магістрів зі спеціалізаціями східнослов’янські мови/літератури/культури, угорська мова/
культура/мова етнічних меншин в університетах країн Вишеградської групи,
що дає підстави зробити такий висновок.
Вважаємо, що функцію дидактичної підготовки магістра-філолога за
відсутністю педагогічної спеціальності виконують викладачі предметів професійного циклу. Викладачі на своїх заняттях формують у студентів вищої
школи знання і вміння щодо дидактичного інструментарію, стилю та особливостей суб’єктно–суб’єктної взаємодії на лекціях та практичних заняттях,
основи методик викладання предметів. За новими умовами розвитку вищої
освіти викладачі також привчають студентів до застосування інноваційних
інтерактивних методик, ІТ–технологій, елементів електронного навчання,
моделей дистанційного навчання – онлайн лекцій, консультацій тощо.
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3.3. Особливості змісту навчання магістрівфілологів в університетах країн
Вишеградської групи
Зміст освіти – підсистема, складовими якої є: знання, способи діяльності
та досвід щодо їхнього здійснення. Знання, як цілісну систему відомостей,
що були накопичені людством упродовж історії, можна розподілити на
основні поняття, терміни, факти повсякденної дійсності і науки, закони
науки, а також теорії, які становлять собою наукові знання; знання про
шляхи, методи пізнання, типи і способи розумових дій; оцінні знання, які
характеризують суспільне і особистісне значення для людини навчального
матеріалу. Досвід втілюється в уміннях і навичках суб’єктів навчання [131].
В основі визначення змісту освіти важливо вбачати суперпозицію (накладання) інтересів суспільства та особистості [143, с. 200–204]. Тому визначаючи зміст навчання як елемент дидактичної системи, потрібно враховувати
взаємодію особистості з природою, як умовою життя людини, а також
із суспільством, як умовою її реалізації у соціумі, з’ясовувати суб’єктивні
інтереси особистості щодо самої себе та суспільства, оскільки на зміст освіти
впливають такі чинники, як природа і характер суспільства. У разі визначення змісту освіти також враховують тенденції світового, культурного та
наукового розвитку [143, с. 200–204]. Наприклад, І. Малафіїк акцентує на
зв’язку, відповідності між структурами змісту освіти та досвідом особистості,
кожен компонент якого пов’язаний з конкретною навчальною дисципліною
[143, с. 208].
Виділяють декілька способів конструювання і структурування змісту
освіти, які сприяють розробленню освітніх програм, і Ч. Купісевич, і
В. Оконь. Перший спосіб – це лінійна побудова навчального матеріалу,
окремі частини якого утворюють ланки єдиної цілісної навчальної теми, що
разом охоплюють матеріал розділу, а всі розділи – матеріал навчального
курсу. Другий спосіб структурування змісту освіти, концентричний, використовують тоді, коли одне й те ж саме питання розглядають декілька разів. Під
час повторення зміст питання розширюють, збагачують новою інформацією
і розглядають вже на новому рівні. Третій спосіб репрезентації змісту освіти,
спіралеподібний, використовують тоді, коли потрібно розв’язувати проблему, до якої повертаються постійно, розширюють й збагачують коло знань і
способів діяльності людини, пов’язані з нею. Для спіралеподібного способу
властиве багаторазове повернення до опрацювання тих самих навчальних
тем і доповнення їх новою інформацією. Четвертий – модульний спосіб. За
умови використання модульного способу зміст кожної навчальної теми
як цілісної одиниці змісту освіти перерозподіляють за такими напряма-
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ми: орієнтаційний, методологічний (світоглядний); змістово-описовий;
операційно-діяльнісний; контрольно-перевіряльний [126; 301 с. 41].
Науковець Ю. Шабанова розглядає зміст освіти як елемент педагогічної
системи і вказує на необхідність добирати освітній матеріал за критерієм
повноти й системності видів діяльності, потрібних для розвитку
інтелектуальних здібностей особистості та прищеплювання кваліфікаційних
умінь, необхідних для виконання головних видів діяльності на різному рівні
складності. “Дуже важливо під час проектування змісту будь-якої навчальної
дисципліни подбати про те, щоб кожна з дисциплін, яку вивчають студенти,
робила фундаментальний внесок у їхню загальну професійну освіту. Треба
дотримуватися принципу: вивчати не предмет, а спеціальність. Стратегічна
суть цього принципу – у цілеспрямованій орієнтації всіх дисциплін для
цілісного вивчення явищ і процесів, які б формували особистісні та фахові
якості” [301, с. 42]. Вона виділила найважливіші інтегральні завдання будьякої дисципліни: по-перше, потрібно забезпечити реальний внесок кожної
дисципліни у методологічну, теоретичну й технологічну підготовку студента
і випускника до подальшої освіти й професійної діяльності; по-друге, використати науковий зміст кожної дисципліни для цілеспрямованого формування й розвитку потреб та вмінь студентів, для забезпечення мотивації
до вивчення всіх дисциплін; по-третє, розвиток інтегрального мислення,
інтелекту на основі цілісного підходу до навчання [301, с. 42].
В останні десятиліття у країнах ЄС відбувається перегляд мети освіти
шкільного рівня “від трансляції молодим людям базового “портфеля”
знань та вмінь до формування у них комплексу когнітивних, практичних, особистісних та суспільних характеристик – компетентностей, які
розглядаються як очікуваний результат навчання”. В умовах глобальних
трансформацій спостерігається зміна традиційної місії школи, зміна
моделі її змісту як структурно, так і змістово. “Удосконалення структурної
організації відбувається шляхом запровадження компетентнісно-базованих
стандартів, які характеризуються відходом від традиційної “предметності”
в реалізації змісту та запровадженням освітніх/предметних галузей/сфер”
[137, c. 203].
Розвиток змісту освіти в європейських країнах відбувається за такими
напрямами: стандартизації; гуманізації та гуманітаризації; оптимізації
пропорцій між гуманітарною та природничо-математичною складовою;
адаптації до нових умов та потреб полікультурного та поліетнічного суспільства [275, с. 17].
Філологічна підготовка в університетах країн Вишеградської групи також зазнала змін і на рівні першого, бакалаврського, і на рівні магістерського
ступенів підготовки. В університетах Чехії до програми підготовки філологів
включено теоретичну складову педагогічної освіти, яка вміщує педагогіку,
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загальну освітню психологію та соціологію. Студентам пропонують спеціалізацію з двох предметів – одна іноземна мова, поєднана з будь-якою
іншою дисципліною (другою іноземною мовою). Студентів заохочують
також вивчати другу іноземну мову, оскільки це дасть змогу майбутнім
учителям уникнути труднощів, які виникають при роботі з учнями. Відомі
певні обмеження при виборі іноземних мов для вивчення. За умови вибору
студентом для вивчення іноземної мови, яка не дуже поширена, другою в навчальному плані пропонують англійську, французьку, німецьку [2, с. 70–76].
Для підготовки магістра обов’язковими є курси з історії, літератури, культури країни, мову якої вивчають. З мовознавчих дисциплін, які є
обов’язковим компонентом іншомовної підготовки студентів, до змісту підготовки майбутніх учителів іноземних мов включено граматику іноземної
мови, лінгвістику, соціолінгвістику, психолінгвістику [299]. Для філологавчителя важливий курс з методики викладання іноземної мови, завдання
якого наблизити студента до учня, який є суб’єктом навчального процесу. Погоджуємося з О. Ю. Кузнєцовою щодо важливості дисципліни у
реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови, хоча термін
і обсяг підготовки студента на заняттях з предмета варіює. Навчальний
план дворічної програми магістратури у Чеській Республіці складається з
обов’язкових і факультативних курсів, а також педагогічної практики. “Навчання в магістратурі передбачає виконання студентом дослідницької роботи, у т. ч. з методики викладання іноземної мови. Особливістю навчальних
програм із підготовки вчителів іноземних мов є реалізація “Європейського
виміру”, який базується на: визначенні вивчення європейської специфіки
у зміст окремих дисциплін навчального плану; визнанні необхідності
забезпечення реалізації рішень Болонського процесу та релевантних
стандартів якості освіти; розробці навчальних курсів, що дають змогу отримати кваліфікацію “учитель” у декількох країнах; участі в європейських
проектах і можливостях забезпечення мобільності студентів; заключенні
міждержавних та міжуніверситетських угод; законодавчому забезпеченні
вивчення іноземних мов” [124, с. 67].
Розглянемо особливості змісту підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи у виділених нами
у 2.3 розділі цієї праці моделях. Для з’ясування специфіки змісту кожної
з моделей підготовки магістра-філолога необхідно ретельно розглянути
програми відповідно до конкретної моделі.
Традиційною для всіх університетів країн Вишеградської групи та поширеною є перша модель підготовки магістра з мови та літератури, підготовка
філолога за спеціальністю.
Прикладом моделі підготовки магістра з мови та літератури вважаємо
магістерські програми, розроблені кафедрою “Неофілології” Педагогічного
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університету імені Комісії народної освіти в Польщі, їх 5. До змісту підготовки
долучені 60% дисциплін мовознавчого, 20% – літературознавчого, 10% –
культурознавчого та 10% – історичного циклів. Програми складаються з
модуля спеціальності та модуля дисциплін за вибором. Студент повинен
набрати 120 кредитів ECTS, з них – 60 з предметів педагогічної спеціальності,
не менше 30% від 74 кредитів з предметів за вибором, 50% від 89 кредитів
на заняттях, що безпосередньо пов’язані з науковою діяльністю магістра.
Програми підготовки розписані посеместрово, тому студент заробляє
кредити, коли вивчає обов’язкові семестрові дисципліни, дисципліни з модуля спеціалізацій та дисципліни за вибором. Розглянемо та проаналізуємо
зміст навчання за програмою “Англійська мова і література” [213, c. 96–117].
У першому семестрі магістрант вивчає лише обов’язкові дисципліни: “Практична англійська мова (робота з текстом та лексика)”, “Практична англійська
мова (обговорення та написання робіт)” – по три кредити кожна, “Охорона
інтелектуальної власності” – один кредит. У другому семестрі викладають:
“Практична англійська мова (робота з текстом та лексика)” – п’ять кредитів
та “Академічне письмо” – два, у третьому – “Академічне письмо” – чотири
кредити. Студенту пропонують обрати одну зі спеціалізацій: “Методика
викладання англійської мови”, “Викладач англійської мови з цифровими
технологіями”, “Література і медіа”, “Культурознавство”. За спеціалізацію
у першому та третьому семестрах він набирає по 23 кредити, у 2 – 25, у 4 – 2,
загалом – 73 кредити за період навчання. У четвертому семестрі магістрант
з дисциплін за вибором, які читають як монографічні лекції, обрає одну:
“Методика викладання англійської мови”, “Культура та історія англійської
мови у мовознавчому контексті”, “Літературознавство”, “Мовознавство”,
“Перекладознавство”. Кожна з дисциплін оцінена двома кредитами
(15 год). У другому та четвертому семестрах студент набирає три кредити
за педагогічну практику – викладання англійської мови у середній школі,
120 год відведено на заняття з учнями в класі, та 40 – на виховні заняття [213,
c. 96–117].
У програмі виокремлені результати навчання та форми їхньої перевірки
для кожного модуля спеціалізації, а також подані семестрові плани. Наприклад, у першому семестрі магістри, які обрали спеціалізацію “Методика викладання англійської мови”, слухають курси професійного спрямування, методико-дидактичні та курс “Цифрові інструменти в освітніх
дослідженнях” (3) [213, с.96–118; 518].
Результати емпіричного експерименту, який було проведено в Інститутах
філологічних факультетів Вроцлавського, Яґеллонського університетів 2013–
2015 рр., дають змогу стверджувати, що розроблено комплексний підхід
до поглибленого формування дослідника-мовознавця/літературознавця,
як два напрями підготовки філолога-науковця. Опановуючі магістерські
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студії, студенти поглиблюють свої знання про методи, поняття і терміни
науки про мову/літературу, чинники, які визначають розвиток наук, а також
знання про історію світових науковознавчих досліджень у компаративному
аспекті [199, с. 185–194; 218 с. 270–280].
Аналіз програм мовознавчого циклу, які вивчають магістри-філологи
на філологічних факультетах Вроцлавського університету, у Педагогічному
університеті імені Комісії народної освіти у Кракові дає можливість
зрозуміти, які конкретні професійні компетентності/компетенції формуються у магістрів. На першому курсі магістерської підготовки факультету філології у Педагогічному університеті (Краків) вивчають дисципліну
“Практичне вивчення іноземної мови” (630 год, 35 кредитів). Її мета – навчити писати, читати, говорити та розуміти мову. Вивчення цього курсу
сприяє формуванню таких компетенцій: вміти використовувати мову для
комунікаційних зв’язків, для різних ситуацій спілкування; розуміти і складати різні за стилістикою та функціонуванням тексти; вміти вільно використовувати вирази та словосполучення, оформляти документацію судочинства та
писати характеристики, користуватися мовою професійного спрямування.
Мета курсу “Практичне вивчення другої іноземної мови” (120 год,
9 кредитів) – навчити вирішувати мовні завдання, пов’язані з писанням,
читанням, мовленням, розумінням та перекладом. Завершивши курс, студенти мусять мати сформовані компетенції: використовувати мову для
комунікаційних завдань, у типових ситуаціях під час спілкування, для
редагування документації судочинства та написання характеристик [213,
с. 96–117; 529, s. 2].
На слов’янському факультеті Вроцлавського університету магістри мають змогу засвоїти мовні факультативи, які також пов’язані з сучасними
проблемами розвитку мовознавства: “Вибрані питання слов’янських мов”,
“Порівняльна граматика слов’янських мов”, “Вибрані питання загального
мовознавства”,“Мова слов’янська для словістів”, “Час як універсальна мовна
категорія (на матеріалі вибраних слов’янських мов)”, “Вибрані питання зі
слов’янської діалектології” та ін. Традиційно кожен факультативний курс
розрахований на 60 год, вивчення його дає можливість магістрові набрати
від чотирьох до шести кредитів залікових одиниць [209, с. 159–160].
Студенти Вроцлавського та Яґеллонського університетів у процесі
дворічного навчання за магістерськими програмами отримують
спеціальність за фахом та додаткову спеціалізацію, що дає можливість
випускнику зорієнтуватися на ринку праці в сучасних умовах кризи та
конкуренції. Найчастіше магістранти отримують спеціалізацію перекладача [199, с. 185–194].
Лише магістранти зі спеціальністю з польської, англійської, німецької,
французької мови/літератури на денній та заочній формах навчання за
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бажанням мають змогу добирати ще й педагогічні дисципліни, проходять
педагогічну практику, завдяки чому мають змогу виконувати діяльність
вчителя/викладача [237, с. 263–278].
У Будапештському університеті на гуманітарному факультеті розроблено
магістерську програму “Французька мова, література та культура”. Випускник
засвоює протягом двох років дисципліни гуманітарного і соціального циклів
та може набрати від восьми до двадцяти кредитів за: лінгвістику, тенденції
літературних та культурних досліджень, міждисциплінарні інтерфейси
та підходи, методологічні підходи у галузі; європейські дослідження,
діяльність міжнародних організацій, юридичні та економічні науки. До
професійного модуля дисциплін за вибором відносять такі: технологія перекладу та інтерпретації, вдосконалення мовного інтерпретаційного перекладу, за вивчення яких студент може набрати 44–46 кредитів. Магістр обирає
дисципліни, що формують професійні навички: чотири–вісім кредитів;
знання з професійної термінології – чотири–шість кредитів; знання мови та
країни – чотири–шість кредитів; навички роботи з комп’ютером, утиліти,
мовні технології – 10–12 кредитів. Філологу французької мови, літератури
та культури надається змога отримати спеціалізацію у галузі професійного
перекладу, синхронного перекладу, кредитна вартість якої становить
30 кредитів [213, с. 143–147; 489, о. 138–142].
Випускник магістерської програми “Філолог угорської мови та літератури” з модуля обов’язкових базових дисциплін у межах двох–шести кредитів
засвоює: мову, літературу, суспільство як культурну систему взаємозв’язків,
практичне впровадження наук та їхніх досягнень; структуру мовознавчих
та літературознавчих наук та їхнє значення, інститути дослідження обраної галузі. До модуля обов’язкових основних професійних дисциплін
(24–48 кредитів) внесені предмети: історико-теоретичні традиції угорського
літературознавства у європейському контексті; час і дискурс у літературі,
дискурсивні форми літературознавства (канон, доба, епістема, парадигма),
критика та вивчення творів, печатна та цифрова грамотність, нові мовознавчі
теорії, лінгвістичні та онтологічні дослідження, мова суспільства, мовознавчі
науки, історія угорської мови, історія граматики (фонологія, морфологія,
синтаксис), навички розвитку мови, культура мови, лінгвістична діяльність.
Отже, підготовка магістрів-філологів в університетах Угорщини також дає
змогу засвоїти дисципліни мовознавчого, літературознавчого та історикокультурологічного циклів.
До модуля з обов’язкових додаткових професійних дисциплін (60-80
кредитів) віднесені предмети, які стосуються спеціалізацій: давня угорська
література, класична угорська література, сучасна угорська література, літературознавство, загальна лінгвістика, історична лінгвістика, теретична лінгвістика, мовознавство, текстологія і стилістика, мова–суспільство–культура
[231, с. 118–122; 455, о. 516–519].
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На філософському факультеті Університету Яна Коменського в Братиславі на кафедрі перекладознавства і перекладу розроблено програму
“Англійська мова і література” (з вибором спеціальності викладання навчальних предметів). Програма дворічної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей спирається на програму трирічної підготовки на рівні бакалавра, та є її продовженням. Розглянемо програми, щоб порівняти зміст
підготовки магістра та вивчити особливості формування філологічних компетенцій/компетентностей у випускника. Програми підготовки бакалавра
і магістра складаються з дисциплін, які є обов’язковими для вивчення, та
факультативних дисциплін, з яких студенти повинні вибрати певні курси.
Ми порівняли програми у додатку Ж.1.
Підготовка бакалавра за програмою “Англійська мова і література” з
ухилом у бік спеціальності викладання навчальних предметів дає змогу засвоїти обов’язкові предмети, за які отримують 46 кредитів. З блоку “Мова
і лінгвістика” студенти обирають дисципліни, за які отримують не менше
шести кредитів, якщо студенти почали навчатися з 2015 р., або не менше
двох кредитів.
Студенти, що розпочали навчання у 2015 р., повинні обрати з факультативних дисциплін (за вибором) курси, за які отримують 15 кредитів, з
блоку “Література і культура” – шість кредитів мінімально. Студенти, які
навчалися раніше 2015 р., коли дисципліни не були розподілені, обирають
курси, що дорівнюють двом кредитам мінімально. За всі предмети (за вибором) з цього блоку отримують три кредити. Також пропонують студентам,
які були попередньо акредитовані, вибіркову дисципліну “Історія та реалії
англомовних регіонів” (3) [213, c. 230–235].
Магістерська програма “Англійська мова і література” дає право вибрати
спеціальність викладання навчальних предметів, а також можливість засвоїти
студентами курcи, які є обов’язковими до вивчення та обов’язковими за
вибором. Обов’язкові за вибором (факультативні) дисципліни складаються з трьох блоків: А. “Мова і лінгвістика”, В. “Дидактика”, С. “Література і
культура”.
Можемо побачити, що магістранти мають змогу поглибити знання з
дидактичних дисциплін, які вивчали на рівні бакалавра (див.: Додаток Ж.1).
Крім того, доданий ще до вибіркових дисциплін блок В. “Дидактика”, який
уміщує такі предмети: “Методичні підходи до викладання усного мовлення”
(3), “Методичні підходи до викладання граматики і лексики” (3), “Методичні
підходи до викладання писемного мовлення” (3), “Інноваційне навчання та
електронне навчання у викладанні англійської мови” (3), “Глобальні проблеми освіти” (3).
Блок С. “Література і культура” дає змогу магістрам розширити уявлення про культуру та історію Канади. Додані нові курси, які дають можли-
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вість вивчити літературу, культурний соціум Америки, Австралії та Нової
Зеландії для формування соціально-культурологічних компетентностей
(див.: ДодатокЖ.1).
Студенти повинні набрати принаймні 18 кредитів з обов’язкових курсів.
У програмі також зазначено, що з факультативних курсів (за вибором) студент повинен заробити 18 кредитів, тобто мінімально засвоїти дисципліни
з кожного блоку (мова та лінгвістика, література та культура, дидактика),
не менше трьох кредитів з кожного блоку дисциплін.
Програма завершується складанням двох державних іспитів “Дидактика
англійської мови”, “Англійська філологія”. У магістерській, як і у бакалаврській, програмах зроблений ухил у бік дидактичних, методичних дисциплін,
оскільки спеціальністю випускника є викладання навчальних предметів. До
магістерської програми, додано блок “Дидактика”, дисципліни якого глибше формують педагогічні компетентності у випускника. У бакалаврській
програмі є лише курс “Вступ до дидактики англійської мови” (4) та курси
з перекладу і перекладознавства для вчителів (3+3). Завершивши курс магістри складають державні іспити з таких дисциплін : “Дидактика англійської
мови” та “Англійська філологія”, за що отримують шість кредитів.
Також популярними є програми “Викладач мови (англійської, німецької, французької та ін.) як іноземної”. У ELTE (Будапешт, Угорщина) основні
дисципліни, які засвідчують кваліфікацію за ступенем і які повинен засвоїти
магістр цієї програми, становлять від восьми до чотирнадцяти кредитів:
розвиток лінгвістичних знань і навичок (вступ до мовознавства, прикладне мовознавство, методологія, історія мови). До дисциплін за вибором,
професійний модуль, віднесені предмети, які сприяють розвитку базових
знань і навичок, необхідних для викладання мови (методика викладання
мови, спостереження в класі, педагогічна практика, семінар з навчальної
практики, дескриптор англійської лінгвістики, підвищення кваліфікації
англійською мовою) – 24–32 кредити; розвитку конкретних знань і навичок (вимірювання, оцінювання мовних навичок, відмінностей у навчанні,
викладання літератури/культури, використання інформаційних та комунікаційних технологій, розроблення навчальної програми) – від шести до
шістнадцяти кредитів. Зауважимо, що ця програма стосується методикопедагогічних дисциплін, засвоєння яких дає право випускнику виконувати
діяльність вчителя/викладача.
В університетах Словаччини, Чехії, як і Польщі (Яґеллонський, Вроцлавський) на рівні магістерського навчання студентам пропонують мовознавчий
або літературознавчий напрям підготовки та захист магістерської роботи
відповідно спеціалізації.
Отже, можемо стверджувати, що зміст підготовки магістрів за першою
моделлю уміщує дисципліни мовознавчого, літературознавчого, культу-
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рологічного, перекладознавчого циклів, які становлять основу підготовки
філолога та доповнюють як модулі обов’язкових дисциплін, так і предмети
за вибором (див.: Додаток З.1). Предмети за вибором характеризують зміст
спеціалізацій, які обрали магістри. Найкраще це представлено у програмах
підготовки Педагогічного університету, а також у програмах Угорщини,
університету Я. Коменського [213, с. 90–132] (див.: Додаток Д. 1).
Друга модель представляє підготовку філолога за подвійною спеціальністю –
перекладача або культуролога. До прикладу, порівняємо програми
підготовки філолога в Університеті Яна Коменського в Братиславі (див.:
Додаток З.2).
Бакалаврська програма “Англійська мова і культура” уміщує блок
дисциплін, які є обов’язковими для навчання, та три блоки факультативних предметів. За обов’язкові дисципліни, які повинні засвоїти студенти,
вони отримають 51 кредит.
Факультативні курси розподілено на три блоки: “Мова і лінгвістика”,
“Переклад та інтерпретація”, “Література і культура”. У програмі підготовки
також зазначено, що студенти, навчання яких розпочалося у 2015/16 навчальному році, повинні набрати з факультативних курсів принаймні три
кредити від кожного блоку (мова та лінгвістика, література та культура,
дидактика). Студенти, навчання яких розпочалося раніше, повинні набрати
з кожного модуля не менше 12 кредитів. Курс завершується державним
іспитом “Англійська мова і культура”.
Ми зауважили збіг дисциплін, які входять в обидві програми підготовки бакалавра в університеті Яна Коменського (див.: Додатки Ж.1, Ж.2) [213,
c. 233–235]. Зазначимо, що саме ці дисципліни є основою для підготовки
філолога та подальшого навчання на рівні магістра, оскільки формують
його мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі компетентності. Дисципліни ці дають змогу побачити необхідний об’єм матеріалу для засвоєння
студентом, а також можливість для випускника однієї бакалаврської програми вступити на іншу магістерську програму, за умови добору предметів
та кредитів, які необхідні для цього.
Магістерська програма “Англійська мова і культура” за 2018/19 навчальний
рік уміщує обов’язкові та факультативні курси. Блок дисциплін “Англійська
мова і культура”, обов’язкові до вивчення, пропонує магістрантам обрати
предмети, за які отримують мінімум 19 кредитів.
Студенти, які вступили на факультет 2015/16 і пізніше, повинні обрати дисципліни, за якими можливо отримати принаймні 15 кредитів
з обов’язкових факультативних курсів на період навчання. Студенти, які
почали навчання до 2015/16, повинні отримати мінімум шість кредитів з
обов’язкових курсів за вибором. Це пов’язано з тим, що до 2015 року не
було розподілу дисциплін на обов’язкові та факультативні, тому студенти
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першого ступеня навчання засвоювали більший об’єм дисциплін. Ще раз
підкреслимо, що на рівні бакалавра студенти з 2015 р. повинні були вибрати з факультативних курсів не менше трьох кредитів з кожного блоку на
відміну від тих, хто навчався раніше і вибирав дисципліни з кожного блоку,
які відповідали б 12 кредитам мінімально.
Блок з курсів “Англійська мова і культура”, які є обов’язковими за вибором, складається з предметів, які дають змогу магістрантам набрати до
трьох кредитів.
Дисципліни частково збігаються у програмах “Англійська мова і культура” та “Англійська мова і література” (див.: Додаток Ж.1, Ж.2). Ми вважаємо,
що такі повтори невипадкові. Саме ці курси є основою підготовки бакалаврівмагістрів англійської філології та формують професійні компетенції/
компетентності. Завершивши навчання за програмою магістранти складають державні іспити та можуть набрати шість кредитів з “Англійської
філології” та “Перекладознавства і перекладу”.
До другої моделі підготовки магістрів відносимо і магістерську програму
з підготовки “Перекладач, інтерпретатор”, яка розроблена у Будапештському університеті. Основними дисциплінами відповідно до кваліфікації є:
теорія перекладу та інтерпретації: від восьми до десяти кредитів; європейські дослідження, міжнародні організації, юридичні та економічні науки –
шість–десять кредитів; технології перекладу та інтерпретації (вдосконалення
інтерпретації, письмовий переклад мови) – 44–46 кредитів. Випускники
засвоюють також дисципліни за вибором з професійного модуля, які збігаються з програмами підготовки англійського, французького філологів:
формують професійні навички , за що отримують від чотирьох до восьми
кредитів; дають знання з професійної термінології; знання мови та країни
(4–6 кредитів); навички роботи з комп’ютером, утиліти, мовні технології –
10–12 кредитів. Магістрам пропонують спеціалізацію фахівець у галузі професійного перекладу, синхронного перекладу, кредитна вартість якої становить 30
кредитів упродовж всього дворічного навчання. До традиційних дисциплін
мовознавчого, літературознавчого циклів додають предмети, які посилюють підготовку магістра-культуролога та покращують його компетенції з
професійного та синхронного перекладу (див.: Додаток З.2) [213, c. 140–142]
Третя модель пов’язана з підготовкою філолога-дослідника і з нахилом у
бік країнознавчо-культурологічний аспект. Розглянемо програми, розроблені до цієї моделі підготовки магістрів. Сучасна магістерська програма
“Британські та американські дослідження” (2018–2019 рр.), яка розроблена
на філософському факультеті в Університеті Павла Йозефа Шафарика в
Кошице (Словаччина), пропонує спеціалізацію з англійської мови та мовознавства, літературного процесу та культури англомовних країн. Цю програму також використовують у 50 університетах, які є партнерами Erasmus+
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в ЄС та дають можливість студентам досягти максимального рівня знань
мови й високих професійних знань; можливість отримати сертифікати
мови TOEFL i B2 [557].
Лінгвістичні компетенції з англійської мови дають змогу випускникам
працювати у сфері розпізнавання мовлення, синтезу мовлення з текстом,
оброблення мови засобами штучного інтелекту, комп’ютерної лінгвістики
тощо. Студенти також вивчатимуть методи наукових досліджень та зможуть
співпрацювати над науковими проектами з різних галузей мовознавства.
Випускники цієї програми мають широкий спектр можливостей працювати редакторами, видавцями, перекладачами, тренерами, дослідниками в
міжнародних установах. Магістрам запропоновано отримати також спеціалізацію з британської та американської літератури та літературознавства.
Студенти поглиблюють знання з літературної теорії, історії літератури
та стилістики. Вони навчаються перекладати та аналізувати тексти різних жанрів і використовувати ці знання та вміння у роботі (письменники,
критики, видавці чи журналісти. Випускники мають змогу працювати в
галузях, де головними пріоритетами є знання англійської мови, таких, як
мас–медіа та видавнича справа, а також у сфері реклами, маркетингу та
зв’язків із громадськістю. Третьою складовою цієї навчальної програми є
культурологічні дослідження, які поєднують англійську мову та літературу з
філософією, політикою, економікою, наукою, релігією, естетикою, правом,
історією, соціологією та антропологією. Особливий акцент зроблений на
вивчення та аналіз засобів масової інформації, що сприяє роботі випускників у ЗМІ та рекламних агентствах. Такі складові магістерської програми дають можливість поглибити знання з англійської мови та літератури,
навчають студентів мислити, розвивати творчі навички, які є необхідними
для розв’язання проблем майбутньої професійної діяльності. Визначені
компетенції є ключовими, вони необхідні випускникам для роботи в міжнародних компаніях, а також для започаткування та розвитку успішного
бізнесу. Різноманітність магістерських програм підготовки філологів сприяє
конкурентоздатності випускника на європейському ринку праці, оскільки
конкуренція є потужною [557].
До третьої моделі підготовки магістра також віднесемо дворічні програми
“Американські дослідження” та “Англійські дослідження”, компетенції яких
вже розглядали, а також “Центральноєвропейські дослідження” для університетів Угорщини [213, c. 150–153; 489, о.115–120]. Метою навчання за цими
програмами є підготовка фахівців, які здатні виконувати завдання зовнішньої
політики, економічних аналітиків, дослідників, представників міжкультурної
дипломатії та науки, що пов’язані з регіоном за фахом, ЗМІ, а також працювати у корпоративних організаціях національних меншин та культурних
спільнотах. Випускники підготовлені до навчання у докторантурі.
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Програми підготовки магістрів зорієнтовані на бакалаврів за такими
спеціальностями: угорська філологія, германістика, романістика, історія,
вільне мистецтво. На програму “Центральноєвропейські дослідження”
можуть вступити також випускники першого ступеня слов’янської (однієї з мов), румунської, італійської філології, ромології (циганської культури) та соціально-наукової сфери. Мінімальна кількість кредитів, які
необхідні для вступу на магістерські програми, становить 50 кредитів навчальних дисциплін, серед яких американська англійська та американська
література та культура. Для вступу на програму з центральноєвропейських
досліджень потрібно мати знання з історії філософії, естетики, історії
економіки та соціології, міжнародних досліджень, політології, ромології,
комунікації, сучасної історії, літературної теорії, лінгвістики, німецької та
однієї з слов’янських мов. Щоб вступити до магістратури потрібно, щоб
студент мав принаймні 38 (30 для центральноєвропейських досліджень)
з 50 кредитів. Студентам дозволено добирати кредити, яких не вистачає,
впродовж першого року навчання за програмою (визначено в навчальному
і конкурсному правилах ЗВО). Навчання відбувається англійською мовою,
або й німецькою за програмою “Центральноєвропейські дослідження”. За
вимогами до вступу у магістратуру студент повинен мати рівень основної
мови за фахом не нижче С1, (відповідно до рекомендацій Ради Європи
з питань мовної освіти), що підтверджено визнаним державою мовним
іспитом або еквівалентним дипломом з англійської мови. Для вступу на програму “Центральноєвропейські дослідження” рівень англійської/німецької
мови повинен становити не нижче В1. Отримати ступінь магістра, визнаного державою, можливо за умови засвоєння другої мови на рівні В2 (для
програми “Центральноєвропейські дослідження”, одну з мов регіону), що
підтверджено еквівалентом випускного сертифіката або дипломом. Зміст
підготовки за магістерськими програмами розподілений на два модулі:
основні дисципліни згідно з кваліфікацією за ступенем та дисципліни за вибором, професійний модуль. Магістрантам пропонують обрати дисципліни
з кожного модуля [213, с. 150–153; 489, о.115–120].
З першого модуля основних дисциплін магістри з програми підготовки
“Англістика” засвоюють такі: англійська мова в соціальному та культурному контексті; сучасне британське суспільство, його історія та коріння;
основні поняття та теоретична основа мови, літератури та культури;
методологія дослідження; стиль і структура дисертаційного дослідження,
вартість яких становить 10–20 кредитів. Основними дисциплінами для програми “Американістика” є література, культура, історія та методологія
дослідження Північної Америки, за які отримують 10–25 кредитам; американська наука (американські дослідження, міжнародні тенденції та методи; складові дослідження американської соціології; історія та література,
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історія та теорія культури, політологія та соціологія Північної Америки;
політичні системи Північної Америки; лінгвістика) – 15–30 кредитів. Отже,
дисципліни з цього модуля програми підготовки магістрів сприяють формуванню мовознавчих та літературознавчих компетентностей, які пов’язані з
соціокультурними компетентностями за фахом випускника [213, с. 132–136;
489, о. 24–28].
Дисципліни за вибором з професійного модуля сприяють поглибленню
цих вмінь, орієнтації у мультикультурних знаннях англофонних країн. До
таких дисциплін з програми “Англістика” відносимо курси: “Прикладна
лінгвістика англійської мови”, “Теоретична лінгвістика англійської мови”,
“Література, культура, суспільство Англії”; “Англійська лінгвістика”, “Літературознавство та тенденції культурології”; “Історія англійської мови,
літератури та культури”, кредитна вартість яких – 70–80.
Програма “Американські дослідження” дає можливість магістрам обирати
з професійного модуля дисципліни, що формують етнічні та мультикультурні
знання; ознайомлюють з літературою та літературознавством, історією та
політикою, культурою та ЗМІ Північної Америки; історичними та культурними зв’язками Канади, Північної та Латинської Америки; американською, американською англійською мовою та лінгвістикою; дослідженнями
з компаративістики, кредитна вартість – 45–60 [213, с. 128–132; 489, о.11–15].
У програмі “Центральноєвропейські дослідження” основні дисципліни,
відповідно до кваліфікації за ступенем, розподілені ще на дисципліни, що
поглиблюють рівень знань, необхідних для отримання ступеня магістра. До них
віднесли: історію, суспільствознавство, економіку, культуру Центральної
Європи; знання етнографії, філософії, літератури, історії культури та теорій
становлення Центральноєвропейського регіону; літературу та джерельну
базу методології дослідження (18–22 кредити). До дисциплін, що формують професійні знання і вміння, належать курси: Центральна Європа в XIX і
XXI століттях: історія, лінгвістика, література, мистецтво, філософія,
етнографія, сучасна економіка, політика, соціологія, дослідження про
національності та національні меншини, література і знання іноземної
мови та мови регіону дослідження (28–32 кредити). Магістрантам також
пропонують обирати дисципліни, які формують культурологічні знання:
література регіону, культурні канони, їхні інститути, мистецтво регіону,
філософія, взаємозв’язок медіа і культури, відмінності західних і східних
наративів Центральної Європи.
У програму введено дисципліни за вибором, які ознайомлюють з
історією, проблемами, особливостями проживання національних меншин: минуле та сучасність етнічних меншин у центральноєвропейському
регіоні, історія законодавчої системи та законодавство меншин у окремих державах, міжнародне право та європейське регулювання, державні,
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освітні та культурні інститути, мовне співіснування та двомовність, теорії
ідентичності та національні ідентичності; знання з економіки Центральної
Європи (економічна теорія, економічна історія), інтеграція та дезінтеграція
століття, експерименти з сільського господарства та індустріалізації, поточна корпоративна структура, промисловість, банківська справа, аграрний
сектор, інвестиційні та фінансові можливості регіону, соціальна структура.
Майбутнім випускникам потрібно також засвоїти історію міжнародних
відносин у регіоні, зовнішню політику багатонаціональної імперії Габсбургів,
період існування малих держав між двома світовими війнами, наслідки
радянської епохи та її розпаду на регіони, особливості існування країн
Центральної Європи, значення створення Європейського Союзу, розуміти
роль культури. Тому у програму підготовки введені курси з дипломатії з
кредитною вартістю 42–46. Магістри-дослідники повинні вміти обирати
для дослідження за фахом літературу, сучасні електронні інтернет-ресурси,
методологію дослідження [213, с. 150–154; 489, о. 115–120]. Отже, програма підготовки магістра-дослідника формує зміст навчання з включенням
дисциплін мовознавчого, літературознавчого, культурологічного циклів,
що збігається з іншими моделями підготовки філолога.
Для магістра англійських, американських, британських, східноєвропейських, центральноєвропейських досліджень важливими є також історикосоціальний, політико-економічний та соціологічний цикли дисциплін.
Знання й уміння з цих курсів дають можливість отримати кваліфікацію
магістра-дослідника та сприяють посісти місце на дипломатичній службі,
у міжнародних економічних організаціях, виконувати завдання зовнішньої
політики, представників корпоративних організацій національних меншин
та культурних спільнот, ЗМІ (див.: Додаток З.3).
Бакалаври, які завершили підготовку за спеціальностями історія,
соціологія, політологія, економіка, міжнародні відносини тощо та набрали
необхідні кредити для навчання на ступені магістра, мають змогу продовжити навчання за цими програмами.
Розглянемо також моделі підготовки філолога-вчителя, які є характерними для університетів країн Вишеградської групи.
Четверта модель магістерської підготовки вчителя англійської мови для
початкових, середніх, спеціалізованих шкіл, усіх загальноосвітніх закладів
поширена у Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині.
Порівняємо програми підготовки магістрів “Англійські дослідження”,
чинну з 2013 р. на філософському факультеті, та “Вчитель англійської мови”,
чинну з 2017 р. на педагогічному факультеті Карлового університету. У програмах підготовки простежується системний підхід: підпорядкованість меті
підготовки магістра-філолога – надати випускнику всебічну гуманітарну
освіту та глибокі знання у сфері англійської філології, що дасть змогу йому
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розуміти і вивчати мовні та літературні явища й процеси, культурне минуле та сучасність; сприяти формуванню компетенцій для самостійного
вирішення професійних завдань. У розроблених курсах описані мета, результат вивчення предмета, подано анотацію курсу, літературу, зміст та
вимоги. У програмах виділені обов’язкові дисципліни та дисципліни за
вибором магістрантів, визначена кількість мінімальних кредитів, які повинен
набрати магістр [213, с. 194–215; 471, o. 15–124].
Ми порівняли зміст підготовки магістрів за двома програмами та представили у додатку К. Порівняння дисциплін першого циклу програм підготовки дає змогу зрозуміти, що підготовка магістрів англійської мови (модель 1) зосереджена на лінгвістичних дисциплінах. У програмах збігаються
лише курси, які формують компетентності філолога-дослідника і дають
можливість підготувати магістерську роботу: дипломний семінар для філологів (3) та мовознавчий семінар для вчителя мови (15). Таким чином
майбутні вчителі засвоюють обов’язкові предмети, а також дисципліни
літературознавчого, перекладознавчого, методико-педагогічного, історикокультурознавчого циклів (див.: Додаток К).
Порівняння дисциплін за вибором, які засвоюють магістри за двома
програмами, дало можливість розподілити їх за циклами. Ми виділили
ще додатково цифрові (digital) дисципліни, цикл історико-соціальних
наук для підготовки вчителя англійської мови, а також замінили історикокультурознавчий цикл дисциплін на культурознавчий, оскільки це
більше підходить до дисциплін, які засвоюють магістри англійської мови.
Порівнюючи навчальні курси, можливо зрозуміти логіку підготовки
філолога. За першою програмою цикли дисциплін спрямовані на вивчення
англоїстики як філологічної науки, друга програма наближена до мовознавчих і літературознавчих предметів та шкільних курсів. Літературознавча
підготовка пов’язана з читанням та філологічним аналізом англійських
текстів різного історичного періоду; майбутні вчителі поширюють свої
знання з історії літератури різних періодів, які вивчали на рівні бакалавра.
Методико-педагогічний цикл у двох програмах репрезентований достатньо широко та дає змогу підготувати випускника до викладання мови як
іноземної (ELT), враховує особливі проблеми дітей у навчанні мові. Зазначимо, що заняття з дидактики для магістрів проводять у гімназіях і школах, що
вказано в анотаціях до програм. Всі магістранти мають педагогічні практики,
які сприяють підготовці вчителя/викладача (див.: Додаток К) [553; 554; 555].
Сучасні програми підготовки магістрів англійської мови і вчителя
англійської мови уміщують нові цифрові дисципліни, серед яких корпусна лінгвістика. Семінари з цифрових дисциплін містять теоретичну частину, присвячену центральним концепціям корпусної лінгвістики, а також
зосереджуються на корпусній стилістиці, дискурсному аналізі (CADS) та
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інших темах сучасної корпусної лінгвістики. У другому семестрі студенти
мають змогу робити презентації своїх результатів. Окрім фіксованого змісту
семінару, також є можливість студентам працювати з темами дипломних робіт для розроблення методичного забезпечення тощо. У майбутніх
вчителів цифрові дисципліни формують компетентності роботи з базами
даних університету та дають можливість створювати методичні матеріали
для роботи у школі (див.: ДодатокК) [553; 554; 555].
Прокоментуємо також курси, позначені у Додатку К зірочкою.
Курс “Цифрові наукові видання: рукописи, тексти та кодування TEI” (2)
відбувається протягом тижня (червень) у Літній школі (м. Клостернбург,
Австрія). Літня школа призначена для студентів, які бажають здобути навички, необхідні для створення цифрового наукового видання. У магістрів
формують вміння з наукового цифрового редагування, які необхідні їм для
власних досліджень або професійних проектів.
Цікавим є й курс “Середньовічні концептуальні конфлікти та протиставлення: метафори”(5), який у різних аспектах активізує магістрантів
до вивчення доби середньовіччя. Семінар є шостим з шести семестрових
тривалих гостьових лекцій із середньовічних досліджень, які зорієнтовані на
концептуальні та соціальні конфлікти та контрасти. Курс приначений для
докторантів та студентів магістратури. Зимовий семестр 2018/2019 був зосереджений на різних аспектах метафор та образної думки, а також мови (див.:
Додаток К). У програмі курсу подано програму семінару, який складається з
лекцій вчених з Австрії, Англії, Америки, Швейцарії та ін., та тези виступів.
Можемо зробити висновок, що у підготовку магістрантів впроваджений
системний підхід: у програмах зазначено, що всі курси вміщують лекційні
та практичні заняття, також введені монографічні лекції та магістерські
(дипломні) семінари, педагогічні практики і практика з перекладу (стажування). У програмах прописані вимоги до оцінювання студенів на заняттях,
за виконання індивідуальних проектів, практичних завдань, а також за залік,
іспит та дипломну роботу.
Програма підготовки вчителя англійської мови відрізняється своїм
змістом від моделей, які вже проаналізовано, отже є необхідність виділити
ще одну модель підготовки магістрів-філологів педагогічного спрямування.
Для магістрантів в університетах Угорщини розроблено програми
підготовки вчителя угорської мови та літератури початкової школи (десять
семестрів) та підготовку вчителя середньої школи (дванадцять семестрів).
Зміст освіти вчителя за цими нероздільними програмами складається з трьох
модулів: базові професійні знання; професійні знання основного матеріалу;
знання навчання у початковій/ середній школі [213, с. 170–179; 471, o. 15–24]
Вартість першого модуля – базові професійні знання – 8–12 кредитів, які
магістранти можуть отримати за умови засвоєння дисциплін мовознавчого
та літературознавчого циклів.
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До другого модуля – професійні знання основного матеріалу – з кредитною вартістю 60–64 також віднесли дисципліни мовознавчого та
літературознавчого циклів. Ми порівняли зміст підготовки вчителя
початкової та середньої школи у Додатку Л. Зазначимо про повний збіг
дисциплін першого та другого модуля в обох програмах. Третій модуль у
програмі “Вчитель угорської мови і літератури початкової школи” знання навчання в початковій школі має кредитну вартість 16–20 та вміщує дисципліни
мовознавчого та літературознавчого циклів. Третім модулем у програмі
“Вчитель угорської мови і літератури середньої школи” є знання навчання в
середній школі, загальна кредитна вартість якого становить 45–50 кредитів. Він
уміщує навчальні курси мовознавчого та літературознавчого циклів, а також
спеціальні дисципліни, які формують знання з лінгвістики та літератури,
наукові семінари, кредитна вартість яких 10–15. Отже, нероздільна підготовка
за програмами “Вчитель угорської мови і літератури початкової школи” та
“Вчитель угорської мови і літератури середньої школи” повністю збігається
за першим та другим модулями та частково збігається за третім модулем. Зазначимо, що зміст підготовки магістра-вчителя відповідає четвертій моделі
та лише частково (мовознавчий/літературознавчий цикли) наближається
до підготовки бакалаврів-магістрів філологічних спеціальностей за першою
моделлю, що представлено у додатку З.4. Предмети методико-педагогічного
циклу, які є базовими для вчителя, у підготовку філолога додають як
дисципліни за вибором до педагогічної спеціалізацій [471, o. 15–24].
П’ята модель магістерської підготовки характеризує підготовку вчителя мови і культури, мови та культури національних меншин (болгарська,
грецька, словацька, словенська, німецька, українська, хорватська), програми
розроблені для університетів Угорщини [213, с. 180–189; 471, o. 45–124].
Зміст освіти магістра за шестирічною програмою “Вчитель української
мови і культури, мови та культури національних меншин” складається з
трьох взаємопов’язаних модулів дисциплін [213, с. 187–192; 471, о. 122–124]. З
першого модуля – базові професійні знання – студенти засвоюють 24–32 кредити. Це базові знання з літератури (основні проблеми літературного аналізу
тексту; літературні жанри, термінологія, літературні школи); лінгвістики
(типова термінологія, огляд методів); історії філософії; з розвитку мовних компетенцій; географії України, історичних, політичних, соціальних,
економічних аспектів, інституційної системи. Вчитель також вивчає
міжкультурні зв’язки зі слов’янськими народами (порівняльний огляд
культури); ознайомлюється з національними меншинами, їхніми правами;
національною політикою Угорщини; історією української національності в
Угорщині та її духовною культурою. До другого модуля – основні професійні
знання – (вартість 80–90 кредитів) віднесені дисципліни, які розвивають
мовознавчі компетенції (професійні знання мови; цільова мова та усвідомлення
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контрастної рідної мови, практики перекладу, стильові й жанрові особливості, текстовий, контент-презентаційний метод); літературознавчого
циклу: огляд історії української літератури (періоди, основні тенденції
розвитку, найвідоміші творці та їхні твори), літературні жанри, аналіз та
інтерпретація тексту, література та медіальна наука; лінгвістичного циклу:
синхронний огляд системної мови (фонетико-фонологічні, морфологічні,
лексикологічні, синтаксичні, лінгвістичні знання); вступ до методів наукового дослідження (українська мова); використання баз знань, проектів. До
цього модуля належать і дисципліни, які формують знання про національні
меншини: вивчення діафорій: соціологічний склад, використання мови,
літератури, порівняльний аналіз їхньої культури; народні традиції українців,
використання української мови в Угорщині (соціолінгвістичні проблеми:
білінгвізм, диглосія), національне самоорганізування, національні інститути,
національна система освіти, українці в Угорщині, література, наукове життя української меншини в Угорщині, засвоєння їх майбутнім вчителем є
обов’язковим.
Третім модулем є дисципліни індивідуального навчання – викладання у
середній школі, вартість якого становить 45–50 кредитів. Студенти повинні
отримати знання з розвитку мовознавчої компетенції (поглиблення мовних
навичок з української мови та зорієнтованість на термінологію предметів
у середній школі); літературознавства (сучасні літературні тенденції,
літературні тексти; українсько-угорські літературні паралелі, історія
літератури, поглиблення теоретичних тенденцій, аналіз їхнього практичного застосування в літературних текстах); лінгвістичні знання (прикладна
лінгвістика, контрастна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, семантика, прагматика, лексикографія, граматика, стилістика, історія мови).
На рівні магістра пропонують лінгвістичний та літературознавчий семінар
“Аналіз актуальних проблем з мовознавства і літературознавства” [213,
с. 187–192; 471, о. 122–124].
У цьому модулі студенти також продовжують формувати культурологічні
знання про національні меншини, вивчають ідентичність мовної культури (національні ідентичності, проекти ідентичності); національні ЗМІ;
національну політику [471, о.122–124]. Отже, при побудові змісту освіти за
цією програмою впроваджений спіралеподібний підхід: кожний модуль
уміщує знання з розвитку мовознавчих і літературознавчих компетенції,
також культурознавчих знань про національні меншини. Таким чином
відбувається повернення до опрацювання тих самих навчальних проблем у
кожному модулі та доповнення їх новою інформацією (див.: Додаток З. 5).
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Четверта і п’ята моделі підготовки філолога є нероздільними, тому зміст
освіти збільшений у порівнянні з іншими програмами підготовки, розглянутими попередньо. Для того, щоб зорієнтуватися, який об’єм дисциплін
та якої кредитної вартості засвоює магістр, розглянемо магістерську програму “Українська мова і культура” та спробуємо порівняти її з програмою
“Вчитель української мови і культури, мови та культури національних меншин” [213, с.147–149]. Дворічна програма “Українська мова та література”
розрахована на підготовку українського філолога, ознайомленого з різними
змінами, практичними та теоретичними викликами нашого часу, має
професійні знання з української мови та культури та здатність розвивати
та застосувати мову за фахом [213, с. 147–149; 489, o. 110–115]. Випускники
готові до самостійного виконання науково-дослідних та прикладних завдань
у викладанні та дослідженні української мови і культури, репрезентувати
вітчизняні результати української мови та літератури на угорських та міжнародних професійних форумах, але в більш широкому сенсі. Вони також
готові продовжити навчання у докторантурі.
Дисципліни, які засвоює магістрант, розподілили на дві групи. Серед
основних дисциплін, відповідно до кваліфікації за ступенем, студент вивчає:
дисципліни гуманітарного і соціального циклів (лінгвістика, українська
література, тенденції літературних та культурних досліджень), кредитна
вартість яких – 50–90 кредитів. З групи дисциплін професійного модуля він
може обрати спеціальні курси з лінгвістичних, літературознавчих та культурознавчих наук, які пов’язані зі спеціальністю українська мова та література,
та вибрати предмети на 20–40 кредитів [471, o. 110–115].
Магістру пропонують спеціалізацію у галузі професійного перекладу,
синхронного перекладу, кредитна вартість якої становить 30 кредитів упродовж всього навчання. Магістр української мови та літератури, як і всі інші
магістри філологічних спеціальностей, повинен виконати вимоги щодо
іноземних мов. Для отримання ступеня магістра, визнаного державою,
потрібно засвоїти другу мову на рівні В2, що підтверджено еквівалентом випускного сертифікату або дипломом. Навчання за програмою відбувається
українською мовою. Щоб вступити до магістратури, необхідно мати рівень
української мови не нижче В2, (відповідно до рекомендацій Ради Європи з
питань мовної освіти), що засвідчено визнаним державою мовним іспитом
або еквівалентним дипломом. Потрібно зазначити, що для магістрантів
англійської, німецької, французької (інших європейських мов) рівень мови
за фахом має бути не нижче С1. У разі післядипломної освіти, випускнику,
який володіє дипломом бакалавра з іншої слов’янської мови, для вступу
на магістерську програму необхідно мати 30 кредитів з української мови,
лінгвістики, історії літератури та культури, які студенту дозволено добирати
протягом першого року навчання за програмою (визначено в навчальному
і конкурсному правилах ЗВО).
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Можемо стверджувати, що магістр-філолог з української мови
і літератури у процесі підготовки засвоює ідентичні дисципліни
літературознавчого, мовознавчого, культурологічного циклів, а також
предмети, що формують мовознавчі компетенції до дисциплін вчителя
української мови і культури, мови та культури національних меншин. У
програму підготовки магістра-філолога з української мови і літератури не
включені предмети методико-педагогічного спрямування, оскільки випускник не отримує спеціалізацію вчителя/викладача, а лише спеціалізацію
перекладача [471; 489].
Зазначимо, що в програмах “Вчитель мови і культури” та “Вчитель
мови і культури, мови та культури національних меншин”, відповідно до
четвертої та п’ятої моделей підготовки, описані дисципліни методикопедагогічного циклу. Також для випускників цих програм окреслені
предметно-педагогічні (методичні) компетенції, які збігаються. Завершивши навчання, випускник повинен: знати методологію та методи викладання мови у школі, текстові та типові завдання, різноманітні автентичні
матеріали; вміти свідомо, ефективно й мотиваційно викладати предмет
згідно з віковими особливостями і потребами учнів, спираючись на свої
знання; знати навчальний план, використовувати його на позаурочних заняттях для розвитку мови; шкільну програму вивчення мови (навчальний
план, план уроку, завдання, вимірювання, оцінювання); розробляти та застосовувати навчальні матеріали; проводити навчальні заняття відповідно до
віку учнів, сформованих мовних умінь й навичок, індивідуальних здібностей
та потреб. Від випускника також вимагають знати та ефективно використовувати сучасні інструменти інформаційних технологій та Інтернету; вміти
підтримувати і стежити за самостійним навчанням учнів; інтегрувати знання
англійської мови до змісту Національної навчальної програми. Випускник ознайомлений з вимогами до іспитів; здатний перевіряти і критично
оцінювати знання учнів за критеріями якості вимірювання мовних навичок:
обґрунтованістю, надійністю; здатний безперервно розвивати мовні навички
учнів та діагностувати оцінювання для особистісного розвитку учнів, засноване на результатах; вміє застосувати загальноєвропейську нормативну базу.
В університетах Вишеградської групи впроваджують і програми
підготовки філологів за новими спеціальностями. В умовах реформування, виконання завдань планів розвитку університетів поставлено завдання
освоїти нові технології у викладанні іноземних мов, активно використовувати комп’ютерні засоби у процесі підготовки магістрів-філологів, розпочати
підготовку вчителя іноземної мови за цифровими технологіями. Для сучасного магістра-філолога обов’язковим компонентом навчальної програми
є підготовка до використання інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі навчання (ІКТ). Такі дисципліни ознайомлюють магістрів з мож-
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ливостями отримувати відомості про іноземну мову та сприяють виробленню інформаційно-комунікаційних вмінь та навичок. Підвищенню
якості професійної підготовки вчителів іноземних мов сприяє залучення викладачів чеських університетів до проектів Ради Європи в галузях
освіти. Відомі проекти мовної освіти науковців Карлового університету,
які створили модель Європейського мовного портфоліо для учнів віком
11–15 років, а також розробили прикладний мовний проект Language
Integrated Learning для забезпечення навчання у вищих і середніх начальних закладах окремих дисциплін англійською мовою. Чеські викладачі долучилися і до загальноєвропейських проектів із розгортання мовних курсів
за допомогою інтерактивних програм електронного навчання [2, с. 75–76].
У Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти (Польща)
до магістерської програми “Англійська філологія, вчитель” розроблено
спеціалізацію вчитель англійської мови з цифровими технологіями. Випускник
спеціалізації готовий до проведення занять з мови “Англійська онлайн”, у
формі “е- та b- learning” з використанням нових технологій: віртуального
освітнього середовища, соціального програмного забезпечення та різних
спеціальних інструментів володіння мовою. Магістр зможе працювати викладачем англійської мови у всіх типах шкіл та інших навчальних закладах.
Крім того, він може працювати у відділі електронного навчання в різних
компаніях та на підприємствах. За перший семестр він засвоює теорію навчання і викладання іноземних мов, дидактику CALL, методи дослідження в
глотодидактиці, сучасний інструментарій учителя, міжнародну комунікацію
в реальному й віртуальному світі, за що отримає 23 кредити. У другому
семестрі магістрант виконує роботу, використовуючи метод онлайнпроектів: інструменти Web 2.0, вивчає дидактику CALL (мовні навички
online), індивідуальні відмінності в мовній освіті, традиційні й віддалені;
психологічні основи виховання і навчання у середній школі, концепцію виховання у середній школі та дидактику предмета (25). У третьому семестрі
продовжує курс дидактики з предмета, вчиться планувати й оцінювати
мовний курс у реальному і віртуальному освітньому середовищі, та вивчає
ІТ у дослідженнях з дидактики (23). У четвертому семестрі, як і у всіх семестрах, проводять магістерський семінар: нові технології в глотодидактиці
(2 кредити) [213, с. 96–117; 518].
До програми “Теоретична лінгвістика” в університетах Угорщини
додали ще одну зі спеціалізацій – комп’ютерну лінгвістику. Метою цієї
програми є підготовка фахівця, який володіє міцними знаннями базової
лінгвістики та пов’язаних з нею дисциплін, здатний застосовувати сучасні
методики дослідження, набувати глибокі професійні знання та застосовувати їх у інноваційних дослідженнях. За дворічну підготовку магістрант
засвоює основні дисципліни лінгвістичного циклу: теорія мови (фонети-
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ка, фонологія, морфологія, лексика, синтаксис, логіка, семантика, прагматика; історія мови, діалектологія) (42–90 кредитів); міждисциплінарні
дисципліни (комп’ютерна лінгвістика; психолінгвістика, вивчення мови,
нейролінгвістика, соціолінгвістика, філософія мови) (2–50); формує практичні
та інші професійні знання (польова робота, методологія дослідження,
лінгвістична практика, статистика, навички роботи з комп’ютером, навички
програмування) (2–48 ). До факультативних курсів, кредитна вартість яких –
24–36, додають знання комп’ютерних даних для лінгвістичних cубдисциплін,
комп’ютерних програм відповідно до підгруп мовних технологій, створення
та використання мовних баз даних, корпусу [213, с. 154–158; 489, o. 15–19].
Підготовка за новими спеціальностями має спільну мету, зміст освіти,
що поєднує лінгвістичні знання та знання з сучасних комп’ютерних та інтернет-технологій. Є збіг і у формуванні базових компетенцій, випускник
має знання широкого спектра сучасних лінгвістичних теорій і моделей;
глибокі знання з термінології, теорії та методології дистанційної дидактики
англійської мови; може фахово обробляти інформацію, аналізувати та інтерпретувати емпіричні дані різними мовами у різних теоретичних моделях;
ознайомлений з методологією теоретичного та емпіричного лінгвістичного
дослідження [518; 489, o. 15–19].
Аналіз стандартів, освітніх програм, циклів навчальних дисциплін
магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи дає змогу
виділити та охарактеризували п’ять моделей змісту їхньої підготовки як:
філолога з мови/літератури; філолога з подвійною спеціальністю – перекладача
або культуролога; філолога-дослідника; вчителя рідної/іноземної мови для початкових, середніх, спеціалізованих шкіл, всіх загальноосвітніх закладів; вчителя
мови і культури, мови та культури національних меншин.

3.4. Характеристика методів, засобів,
організаційних форм навчання
магістрів-філологів в університетах
країн Вишеградської групи
У вищих навчальних закладах країн Вишеградської групи відбуваються
серйозні зміни, що спонукали до впровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій. Про це засвідчили всі університети
країн Вишеградської групи у своїх п’ятирічних програмах розвитку. Це не
могло не вплинути на формування нових підходів до підготовки магістрів
філологічних спеціальностей у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, які
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шукають свої шляхи та активно намагаються знайти спільний підхід у підготовці магістрів для університетів країн Вишеградської групи.
Сучасна вища школа Європи характеризується суб’єктно–суб’єктними
стосунками на заняттях. Оскільки магістранти є співавторами практичних,
семінарських занять, важливим, на наш погляд, є те, що викладачі ознайомлюють їх з особливостями нових освітніх технологій, які впроваджують у
професійній підготовці. Викладач має змогу ознайомлювати та теоретично
обґрунтовувати інновації у навчальному процесі, допомагає студентам зрозуміти механізм дії конкретних методик, методів, прийомів, що сприяють
підняттю їхньої мотивації й формують компетенцій майбутнього педагога з
мови і літератури/культури. Знання теоретичних основ педагогічних технологій повинно забезпечити у магістрів-філологів формування педагогічного
мислення, яке дасть змогу їм успішно конструювати навчально-виховний
процес у різних типах ЗВО. 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” [58, c. 2–8].
В умовах компетентнісного підходу важливим є формування у магістрів
філологічних спеціальностей інформаційного досвіду. Інформаційні
компетенції пов’язані з ефективністю використання новітніх технологій,
тому в польській літературі їх визначають як комп’ютерні компетенції
(сформоване знання реальних можливостей користування комп’ютерами
та Інтернет-базами) (J. Górnikiewicz) [327, s. 179], інформаційними (виражений у навичках використання комп’ютера, свідоме та відповідальне
використання програмного забезпечення (М. Gańko-Karwowska ), [324,
s. 69–73], медіальними (гармонійне компонування знання, розуміння,
оцінення та ефективного використання ЗМІ (W. Strykowski) [363, s. 33].
У вересні 2003 року міністерством національної освіти та спорту
Польщі було видане розпорядження, в якому визначено, що випускник
навчально-методичних дисциплін повинен мати підготовку до використання інформаційних технологій і спілкування в навчанні, у процесі
підготовки до педагогічної професії він має здобути компетенції у галузі
інформації та засобів масової інформації з можливостями використовувати інформаційні та комунікаційні технології та їхні засоби у викладанні.
Крім того, на підставі пропозиції викладачів з Вроцлавського університету
та ради з інформаційної медіальної освіти при міністерстві освіти були
розроблені стандарти підготовки викладачів у галузі інформаційних
технологій. У документі прописана необхідність підготовки кожного вчителя в галузі інформаційних технологій. Був також створений навчальний
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план з інформаційних технологій в педагогічних університетах, розроблені
для реалізації стандарти з метою комп’ютеризації дидактичного процесу.
Проте через рік, у постанові від 7 вересня 2004 року, міністерство залишило
на розсуд університетів встановлювати мінімальне погодинне навантаження
для студентів у галузі інформаційних технологій, ураховувати знання та
навички, а також потреби студентів у плані освіти. Таким чином, забезпечення підготовки студентів до використання інформаційних технологій,
включаючи навчання предмета, давало змогу засвоювати знання та навички
у межах, визначених регламентом [525]. Волночас університети зобов’язали
до відповідальності за рівень досягнень випускників, який затвердили стандартами (J. Zaucha) [375, с. 41].
Вимоги до студентів польської філології з викладацькою спеціальністю
включають практичні, комунікативні, кооперативні, творчі та моральні
навички, а також компетенції ІТ (ефективність використання сучасних
джерел інформації) [319, s. 215–217]. З одного боку, існує соціальна норма
“консервативної” освіти студентів польської мови, з іншого – все частіше
говорять про необхідність приєднання до підготовки викладачів польської
мови засобів масової інформації та інформаційних технологій. Сьогодні є
виклик підготувати мультимедійного полоніста, який буде антропоцентрично зацікавлений у різних засобах масової інформації, плюралістично
і творчо ставитися до цього (W. Srokowski) [361].
Отже, за визначеними стандартами студенти польської філології, незалежно від спрямованої спеціалізації, яку вони обирають, повинні бути готовими до роботи з використанням нових технологій; ознайомлені з основними поняттями у галузі інформатики та телеінформатики; знати конструкції
та функції комп’ютера з додатковими пристроями (принтери, сканери),
видами та способами використання портативних носіїв інформації (CD-R,
CD-RW, pendrive, жорсткі портативні диски); використовувати Інтернетресурси (портали та веб-сайти, інтернет-бази даних, віртуальні бібліотеки)
[346].
Магістрам філологічних спеціальностей потрібно ознайомитися з текстовим редактором, хоча основні функції цього інструменту не є новими
для них (вставляння цифр, переставляння сторінок, використання посилань,
використання злиття пошти, вставляння автоматичного змісту). Дослідники
доводять, що підготовка студентів – майбутніх учителів польської мови –
до використання новітніх технологій в освіті все ще потребує зусиль, хоча
адміністрації університетів зробили певні кроки щодо впровадження правових положень з уведення інформаційних технологій. У нинішній ситуації
викладачі часто не мають можливості нарощувати знання в області ІТ і
поєднувати їх з дидактичним процесом, тому що у студентів бракує елементарних знань та навичок. Дослідниця А. Перит-Поренба наголошує на
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необхідності дослідити оцінки компетенцій учнів після початкової середньої,
старшої школи (гімназії), а також діагностувати їх для вдосконалення навчального процесу засобами ІТ, щоб побачити зростаючий характер змін.
На рівні вищої освіти потрібно зосередити увагу на визначенні можливостей
для студентів використання комп’ютерів у майбутній професійній роботі
(A. Peryt-Poręba) [346, s. 10–14].
У положеннях, рекомендаціях міністерства освіти Угорщини підкреслюють, що немає вимог щодо впровадження у вищих навчальних закладах конкретних методів, засобів навчання, керівних принципів на урядовому, міністерському, інституційному рівнях. Фактично вища освіта
є галуззю, в якій навчання відбувається завдяки інноваційній діяльності
педагогів країни. Впровадження нововведень в освіту Угорщини впливає
на підвищення якості підготовки, досягнення мети навчання майбутніми
фахівцями. За даними досліджень, використання нових методів навчання,
управління аудиторією студентів на заняттях, запровадження сучасних
освітніх технологій відбуваються з ініціативи інноваційних педагогів, які працюють у різних освітніх середовищах, які частіше ізольовані одне від одного,
тому складно поширювати такий педагогічний досвід [477]. Оскількі вимоги
до дидактичного інструментарію не розроблені також і на інституційному
рівні викладачі мають змогу автономно обирати методи і засоби навчання. Викладачам дозволено самостійно обирати допоміжні матеріали та
ресурси для навчального процесу, проте у п’яти–восьмирічному процесі
акредитації вишу переглядають програми, методичні рекомендації до курсу, джерельну базу навчальних дисциплін з подальшим рецензуванням та
оцінюванням. В останні роки через фінансування програм розвитку ЄС в
університетах Угорщини почали використовувати сучасні (цифрові, e-lening)
навчальні матеріали. Застосування цих програм спонукає навчальні заклади
до спільного розроблення і впровадження допоміжних матеріалів (засобів)
та створення загальнодоступної бази даних [477].
В університетах Словаччини у процесі реалізації підготовки магістрів
філологічних спеціальностей використовують як традиційні, так й
інноваційні форми та методи навчання. Наприклад, Н. Шумейко виділяє
такі форми, як проведення лекцій і семінарів, екскурсій “для формування вмінь і навичок практичного застовування знань із предмета” [308,
с. 11]. Погоджуємося з дослідницею, що характерним для словацької вищої
школи є практична спрямованість теоретичної підготовки випускника. Мовна підготовка відзначається “залученням граматико-перекладацького, прямого, аудіолінгвального та комунікативного методів навчання. У ході впровадження комунікативно-орієнтованих методик застосовують інтенсивні
методи навчання (сугестопедичний, метод активізації, ритмопедію та
ін.)” [308, с. 11]. Далі вона зазначає, що для розширення соціокультурного
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компонента змісту навчання підготовки фахівців іноземних мов використовують міжкультурний підхід, проте домінуючим залишається підхід
комунікативний. Реалізація комунікативного підходу в навчанні іноземних
мов студентів мовних спеціальностей дає змогу впроваджувати семінари, на
заняттях застосовувати прикладне спрямування для практичного формування вмінь і навичок, використання знань з предмета на практиці, проводити
екскурсії, активно впроваджувати такі технології, як освітня платформа
Moodle, академічна інформаційна (AIS – Akademický Informačný Systém),
модульна академічна інформаційна система (MAIS –Modulárny Akademický
Informačný Systém) навчання [308, с. 14–15].
У підготовці майбутніх фахівців іноземних мов приділено також увагу й
компетентнісному підходу, який є головним методологічним інструментом
досягнення цілей підготовки випускників. Реалізація компетентнісного
підходу в університетах Словаччини відбувається “шляхом вивчення
матеріалів семінарських занять з соціолінгвістики, лінгвокультурних аспектів
дискурсу й ін., що сприяє формуванню лінгвістичної, соціолінгвістичної,
міжкультурної компетентностей” [308, с. 11].
Чеська вища школа одна з перших увела зміни у навчанні іноземній мові
за рекомендаціями Ради Європи. В університетах країни почали впроваджувати і нові технології, які змінили підхід до процесу підготовки магістрів
філологічних спеціальностей; до навчальних курсів були розроблені вимоги
щодо впровадження у навчальні заняття форм, методів, засобів, а також
критерії оцінювання знань, вмінь, навичок, які мають бути сформованими
у магістрів-філологів.
Польські педагоги також акцентують на необхідності змін в освітній
стратегії та визначають головні причини цих змін: освіту потрібно наблизити
до реального життя; школа має слугувати саморозвиткові й самореалізації;
навчання має стати цікавим; демократизація освіти; гнучкість системи освіти
та її саморегулювання [350, s. 162].
Спробуємо, спираючись на дані педагогічного експерименту, який було
проведено у 2014/17 рр. у Вроцлавському, Яґеллонському та Західночеському
університетах, проаналізувати особливості дидактичної підготовки
магістрів-філологів. Методом анкетування (емпіричне дослідження)
було опитано 110 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). Згодом до експерименту долучилися 110 магістрантів Яґеллонського університету з Інститутів англійської,
романської, германської, класичної, слов’янської філології та Інституту
східнослов’янських мов. У 2017 році відбулося опитування 45 магістрантів
педагогічного факультету Західночеського університету (Плзень), які на-
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вчаються на спеціальності “Вчитель англійської/німецької мови у середній
школі”. Аналіз даних анонімного опитування респондентів за допомогою
методів статистичного оброблення результатів емпіричного дослідження
сприяв заповненню прогалин у дидактичній підготовці магістрів-філологів
у цих університетах.
У процесі опитування респондентів ми з’ясували, що магістрам, загалом, відомі інноваційні технології. Найбільш обізнаними з інтерактивних
технологій навчання виявилися магістри Західночеського – 100%,
88,42% – Яґеллонського та 77,77% магістри-філологи Вроцлавського
університетів. Студенти 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, як необхідні у навчанні, визначили 61,05% магістрантів-філологів Яґеллонського університету, 60% –
Західночеського та 55,45% – Вроцлавського університетів. Респонденти
приділили увагу й дистанційному навчанню. Дистанційне навчання (ДО)
як форма навчання, відома 46,6% з опитаних магістрантів у Західночеському
університеті, 38,94% – у Яґеллонському, значно менше – 12,17% – у Вроцлавському університетах.
До анкетування у 2019 році долучилося десять магістрів-філологів,
які навчаються за програмою “Aнглійські/американські дослідження”
Пештського університету (Угорщина). Їхні відповіді підтведили впровадження інновацій в університеті, активізування ІКТ, дистанційного навчання,
розроблення курсів з цифрового навчання тощо.
На наш погляд, логічно було б з’ясувати, чи вважають магістри, що
впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес
сприяє формуванню професійних компетенцій філолога. Повністю згідні
з цим твердженням 67,36% магістрантів Яґеллонського університету, 66,7%
опитаних Пештського, 60% – Західночеського, 55,45% – Вроцлавського університетів. Лише 9,47% серед опитаних магістрів Яґеллонського та 17,27%
Вроцлавського університетів повністю не згідні з впливом інноваційних
технологій на процес професійного становлення філолога. Більшість з опитаних магістрантів – 79,2% Західночеського, 51,81% – Вроцлавського, та лише
третина – 33,3% Пештського і Яґеллонського – 31,54% університетів 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 дасть можливість покращити
навчальний процес загалом, 85,8% опитаних магістрантів Західночеського
університету, 54,73% – Яґеллонського, 50% – Пештського та 43,63% – Вроцлавського університетів.
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У результатах дослідження ми побачили, що лише 13,68% опитаних
магістрантів Яґеллонського, 16,6% – Пештського, 32,72% – Вроцлавського
та 46,2% – Західночеського університетів вважають, що сучасна вища школа готова до цілеспрямованого впровадження особистісно-зорієнтованих
технологій навчання. Зазначимо, що серед опитаних магістрів Пештського
університету не визначилися з відповіддю 66,6%, Західночеського 46,2%,
в університетах Польщі більшість магістрантів не змогла дати відповідь
на це питання. Такий самий відсоток опитаних магістрантів (13,68%)
Яґеллонського університету, 16,6% – Пештського, а також 20% – Вроцлавського і 6,6% – Західночеського університетів вважає, що вища школа не
готова до кардинальних змін. Безумовно, у викладача-новатора повинно
бути сформоване позитивне ставлення до інновацій в освіті. Впроваджувати
інноваційні технології на заняттях у вищій школі можливо лише за умови,
коли сам викладач мотивований до таких змін, здатний навчитися новим
методам та спроможний залучити до свого дидактичного арсеналу нові
методики викладання навчальної дисципліни.
Опитані магістри також вказують на малу обізнаність зі структурою
та механізмами дії нових методик. В анкетах акцентовано увагу на повний
або частковий брак на заняттях з мови за фахом тренінгових технологій, які
б сприяли розвиткові комунікаційних компетенцій філолога, недостатнє
впровадження методик з розвитку креативності майбутнього викладачафілолога. Проаналізувавши результати експерименту, виявили і певні
протиріччя, причиною яких є недостатня обізнаність зі специфікою
інноваційних технологій у вишах. Зазначимо, що всі – 100% з опитаних
магістрантів Західночеського та Пештського університетів, більшість опитаних магістрантів – 59,74% – у польських університетах вказали на активне впровадження інтерактивних технологій на заняттях. Групова форма
організування взаємодії відома всім опитаним магістрам-філологам у
Пештському, 98,94% – Яґеллонському, 87,27% – у Вроцлавському та 86,6% –
у Західночеському університетах, а це дає підстави стверджувати, що
більшість з 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 40%
опитаних у Західночеському та 20,05% – в університетах Польщі.
Можемо стверджувати, що узагальнено, магістрам Яґеллонського та
Вроцлавського, Західночеського та Пештського університетів добре відомі
й інтерактивні методики, оскільки більшість респондентів серед методів,
які активізують їх до навчання, називають дискусії, дебати, мозкову атаку
(“burza mózgówa”, brainstorming). Також магістранти активно обирають
дискусії, “кейс- метод”, рольові ігри, бліц-ігри, проекти як методи, що мотивують їх до оволодіння спеціальністю. Вважаємо, що кількість студентів,
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яка підтверджує впровадження інтерактивних технологій як інновації у вищій школі, була б більшою, якби магістрантів ознайомлювали на заняттях
з теоретичною складовою технології, груповою взаємодією як її основою
для організування взаємонавчання, методами, прийомами, формами міжособистісної взаємодії тощо. Магістрант, який проходить річну або дворічну
підготовку до своєї майбутньої діяльності, вже здатен оцінити рівень цієї
підготовки та повинен свідомо обирати шляхи формування професійних
компетенцій на належному рівні. У питаннях (№№ 9, 10), запропонованих
магістрам, потрібно було зробити вибір методів, які активізують їхню увагу
та мотивують до вивчення фахових дисциплін [237, с. 263–278]. Аналіз відповідей щодо інструментарію, який обирали самі магістри, дає матеріал
для ствердження, що зі 110 респондентів Вроцлавського університету активізувати магістрантів на заняттях, покращити їхню увагу дадуть можливість
бесіда (104 респонденти), метод дискусії (73), дебати і проблемні методи (44),
мозкова атака (37). Менша частина респондентів обрали лекції (21), розповідь (20). Серед методів, які мотивують до вивчення фахових дисциплін, 110
магістрантів філологічного факультету Вроцлавського університету, крім
методів бесіди (70), дискусії (66), також виділили інтерактивні методи: аналіз
конкретних ситуацій (53), тренінгові вправи (42), проекти (46), портфоліо
(27), рольові (навчальні) ігри (24), бліц-ігри (4), кейс-метод.
Серед методів, які активізують магістрів-філологів Яґеллонського університету, бачимо дискусію (71), бесіду (69), мозкову атаку (40), дебати (36), проблемні семінари (29), розповідь (28), лекцію (23), прес-метод (1). Методами
мотивації для магістрантів Яґеллонського університету є, крім дискусії (61),
бесіди (60), також аналіз конкретних ситуацій (55), творчі письмові роботи
(44), індивідуальні ігрові завдання на ПК (31), проекти (24), кейс-метод (18),
міні-есе (17), бліц-ігри (13), рольові (навчальні) ігри (12), портфоліо (7).
Магістри педагогічного факультету Західночеського університету, майбутні вчителі середньої школи, методами, які активізують їх у навчанні,
вважають дискусію – з опитаних респондентів (45), проблемні семінари і
мозкову атаку (24), лекцію (15), дебати (14), розповідь (12), бесіду і прес-метод
(3). На питання: “Які методи мотивують Вас до навчання?” – більшість (36)
обрали аналіз конкретних ситуацій, проекти (21), портфоліо (15), рольові
(навчальні) ігри, індивідуальні ігрові завдання на ПК, тренінгові вправи,
кейс – метод (9), дискусії і творчі письмові роботи – (3).
Більшість магістрів-філологів Пештського університету виділили мозкову атаку, дебати, дискусію, проблемні семінари як методи їхнього активізування на заняттях. З методів, які мотивують перевагу дали дискусії,
рольовим іграм, проектам, портфоліо, індивідуальним завданням на ПК та
творчим письмовим завданням.
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Можемо зробити висновок, що частіше на заняттях для активізації магістрів-філологів у процесі підготовки в Західночеському, Яґеллонському,
Вроцлавському та Пештському університетах впроваджують дискусії, про
це написали – 71,32%, бесіди – 66,41%, мозкову атаку – 38,11%, проблемні
семінари – 37%, дебати – 35,47%. Рідше активізують магістрантів такі методи, як розповідь, про це зазначили 22,64% і лекція – 22,26%. Лише 2,58%
опитаних магістрантів Яґеллонського (1) і Західночеського (3) університетів
позначили використання прес-методу.
Серед методів, які мотивують магістрантів до опанування фаху, перше
місце надаюють дискусії – 54,90%. На другому місці – бесіда, в Пештському
університеті її зазначили 60%, у Яґеллонському і Вроцлавському– 54%, проте жоден з опитаних магістрантів Західночеського університету цей метод
не виокремив. Багато магістрантів зазначили аналіз конкретних ситуацій –
49,50; тренінгові вправи і творчі письмові роботи називають 36,90%, 27,90% –
індивідуальні ігрові завдання на ПК, 21,60% – проекти, 16,36% – міні-есе. Такі
інтерактивні методи, як кейс – метод, виокремило лише 12,60%, рольові (навчальні) ігри – 10, 80%, бліц ігри – 7,72%, портфоліо – 6,30% магістрантів. Зазначимо, що магістри Західночеського університету не називають бліц-ігри
та міні-есе, а магістри-філологи Вроцлавського університету – індивідуальні
ігрові завдання на ПК, оскільки не вважають, що ці інтерактивні методи
сприяють мотивації до навчання.
Отримані у процесі експерименту дані дають змогу побачити серйозне ставлення майбутніх фахівців-філологів до тих інновацій, які потрібно
впровадити у вищу школу. Вони активно сприймають нові методики викладання фахових дисциплін, мотивовані до вивчення інтерактивних методик,
дистанційного навчання, комп’ютерних технологій. Також через опитування
респондентів у Чехії, Польщі та Угорщині побачили, що магістри непевні
щодо зміни освітніх стратегій у вищій школі. Вважаємо, що побоювання
майбутніх магістрів-філологів виправдані, адже немає:
– 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 [218, с. 270–280].
Отже, в навчальних процесах провідних університетів Чехії, Польщі та
Угорщини сьогодні відбуваються суттєві зміни у впровадженні інноваційного
інструментарію з метою ознайомлення майбутніх вчителів/викладачів з
сучасним навчальним процесом, а також внесення суттєвих змін у робо-
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ту університетів. Зміни здатні ініціювати і самі студенти, які знаходяться
у центрі процесу підготовки. Результати проведеного експерименту дають 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.
Для реалізації мети курсу “Дидактика” дослідниця-педагог Б. Сітарська
(B. Sitarska) поєднує традиційні лекції з лекціями-дискусіями, що характерні
для семінарських занять, а також проблемних семінарів. Серед методів
найчастіше дослідниця використовує мозкову атаку (“burza mózgów”),
метод проектів, метод дидактичної гри – метод симуляції. Всі вони дають
можливість поділити групу на імпресійних та експресивних учасників, які
співпереживають на заняттях. Часто Б. Сітарська також запроваджує методи різних видів дискусій. На практичних заняттях вона успішно поєднує
роботу у групах з індивідуальною та колективною формами. Програма з
курсу “Дидактика” також сприяє розвитку самостійної праці студента як
на заняттях, так і поза ними [359, s. 107].
Активно впроваджують групову роботу, роботу у парах на заняттях в
університетах Угорщини. Наприклад, І. Мадьарі Бек (István Magyari Beck)
у статті “Розвиток творчості у вищій освіті” ознайомлює з особливостями впровадження парної роботи на заняттях, яка має декілька варіантів з
точки зору методики проведення. Перший варіант пов’язаний з тим, що
студенти спільно розв’язують завдання у процесі обміну ідеями. Другий
має назву “наставництво”, оскільки один із студентів має кращу підготовку,
більший досвід тощо. Перш ніж впровадити роботу в парах на заняттях у
вищій школі, у 1982 році були проведені емпіричні дослідження аналізу
такої роботи (Balogh, 1982; Molnár, 1982; M. Nádasi, 1986; Szőllősné Szeszler,
1982), результати яких використали набагато пізніше з метою поширення
комунікативно-орієнтаційних концепцій навчання іноземним мовам та
впровадження парної, групової роботи. Сутність роботи в парах не зводилася до обміну досвідом між студентами, використовували підхід Західної
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Європи, за якого у роботі пари викладач–студент відбувалася підготовка
студента-інструктора. Наступним кроком стало розроблення навчальної програми у вищій школі, яка б задовільняла соціальним потребам допомоги батькам і дітям для подолання шкільних невдач і проблем у навчанні іноземним
мовам [339]. Дослідники вказують на важливість дискусій для розроблення
навчального інструментарію, значна частина якого є технічними засобами.
Важливо у цьому процесі забезпечити умови щодо втрат цінностей, творчість
у навчанні, оскільки через брак відносин учитель–учень не можна передати креативність молодшому поколінню. З розвитком цивілізації в освіті не
потрібно забувати про збереження освітньої культури [339, о. 49].
І. Мадьарі Бек також вважає, що робота зі студентами має бути
інтерактивною, в ній вони мають брати активну участь. Головну увагу на
семінарах необхідно приділяти обговоренню, а це інтерактивна робота,
інтерактивна творчість. Заняття зі студентами він радить починати з проблемних питань, які б змогли засвідчити, що немає особливих проблем,
але кожен зі студентів відповідає на питання свого дослідження. Дослідниквикладач запевняє, що і сам викладач повинен працювати над проблемними питаннями, “закладати основу базової системи, яку можна буде потім
запустити як інтерактивну”, пропонувати розглядати проблеми на початку
кожного семестру на “студентському суді”, активно досліджувати проблеми,
бути прикладом для магістрів та аспірантів у науковій роботі. Якщо внесок
студента має наукову цінність, цитують його на занятті. Плагіат неможливий
навіть у стосунках викладач–студент. Так, І. Мадьарі Бек переконаний, що
творча інтерактивність може проявитися у креативній роботі та діяльності
загалом [339, о. 50]. Дослідник приділяє увагу і навчанню, коли немає тісного
зв’язку вчитель–учень, учень сам-на-сам залишається зі своїми проблемами.
Наприклад, дистанційна освіта, онлайн-університети, електронні методичні
матеріали, енциклопедії на комп’ютері, що є обов’язковими або рекомендованими, електронні форми екзаменів, проведення професійних курсів
тощо. Перевага цих форм у тому, що вони дають можливість студентамінструкторам викладати. Відомі також “механізовані” освітні методи, за
допомогою яких студент може задати питання і майже відразу отримати від
вчителя відповідь, все це відбувається межах дистанційного навчання (Jákli,
2009). Хоча тут є зв’язок учитель–учень, освітній процес сповільнюється, а
кількість студентів у цій групі, які отримали належну освіту, зменшується.
Дослідник бачить перевагу дистанційного навчання лише у тому, що як
учитель, так і учень позбавляються від зайвих переміщень [339, о. 52].
До кожного модуля у програмах підготовки магістрів філологічних
спеціальностей Педагогічного університету імені Комісії народної освіти (UP) сформована таблиця “Форми перевірки результатів навчання” з
позначкою форми для конкретної компетенції. Тут виділені дидактичні
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ігри, заняття в школі, заняття в полі, лабораторні, електронне навчання,
індивідуальний проект, груповий проект, участь у дискусіях, письмова
праця, які сприяють формуванню професійних компетенцій. У таблицях
позначені також форми перевірки та оцінювання знань магістрантів: іспит
усний, іспит письмовий [213, с. 104, 108, 112, 116; 518].
У програмах підготовки магістрантів філологічних спеціальностей країн
Вишеградської групи у курикулумах вказано на форми організування занять, відповідно до навчального курсу. Такими формами частіше є лекції,
монографічні лекції, семінарські, практичні заняття, магістерські (наукові,
дипломні) семінари.
Монографічними лекціями (wykład monograficzny – польськ.) називають
лекції, що пов’язані з певною спеціалізацією студента, та, зазвичай, тривають
понад семестр. Монографічні лекції присвячені конкретному питанню та
мають мету докладно репрезентувати деякі проблеми [321]. На відміну від
тематичних лекцій, які вільно пов’язані у навчальному курсі, монографічна
лекція має на меті висвітлити якесь питання з різних точок зору, достатньо повно розглянути різні підходи до проблеми або, можливо, зробити історичний екскурс, що дає можливість уявити еволюцію вирішення
цієї проблеми. Вибрана монографічна лекція тісно пов’язана з обраною
спеціалізацією та магістерським проектом, який реалізується в рамках
семінару (у галузі літературознавства, лінгвістики, культурології, дидактики
іноземної мови або транслятології). Лекція, що має обмежену взаємодію,
необхідна насамперед для ознайомлення студентів зі специфічним змістом
проблеми дослідження та знаннями. Крім того, вона сприяє вихованню
соціальних навичок та компетенцій, оскільки сам зміст заняття може мати
рефлексивне посиланням на ці навички та компетенції, наприклад, у випадку практично-орієнтованого змісту в галузі перекладу, дидактики, мови
спеціаліста, лінгвістичної прагматики, міжкультурних зв’язків, конкретних методологій дослідження тощо. На монографічних лекціях магістрант
здобуває знання з сучасних тенденцій у розвитку наукових напрямів та
вміння застосовувати їх у власних дослідженнях. Він також ознайомлюється
з соціальною та етичною відповідальністю, пов’язаною з публікацією та
практичним застосуванням висновків досліджень.
Монографічні лекції також пропонують залежно від пропозиції магістерських семінарів для їхньої суттєвої підтримки. Темами лекцій можуть
бути проблеми літературної теорії (німецької, англійської, французької та
ін.) лінгвістики, транслятології, теоретичних основ дидактики та іноземної
літератури, культурології. До прикладу, магістранти обирають “Вибрані
аспекти лінгвістики, літературознавства, культурології, перекладознавства,
дидактики та методології”. Після закінчення курсу підтвердити досягнення
результатів навчання можуть сформовані компетенції:
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–
–

студент повинен мати глибокі знання з окреслених питань;
предметом лекції є літературознавство, лінгвістика, культурологія,
транслатологія або дидактика;
– магістрант засвоює спеціалізовану термінологію з обраних питань
лекції на розширеному рівні, може застосовувати її адекватно і точно;
– він ознайомлений з методологією дослідження (урахувує історичний
розвиток) у галузях, що пов’язані з окремими питаннями лекції;
– має глибокі дослідницькі навички, які включають аналіз роботи
інших авторів, узагальнення різних поглядів, підбір методів, розроблення та подання результатів;
– розуміє необхідність постійно доповнювати знання, отримані під час
лекції, як частину власної роботи: вивчаючи літературу з предмета,
шукаючи особистий результат і консультуючись з викладачем [540].
В університетах країн Вишеградської групи розроблені форми, методи і
критерії оцінювання магістрантів як результат засвоєння навчального курсу.
До прикладу, способами перевірки передбачуваних результатів освіти, які
досягнули магістранти програми з підготовки “Німецька філологія, переклад” та “Німецька філологія, викладання німецької мови” в Університеті
імені Марії Кюрі після засвоєння першого модулю “Практичне вивчення
німецької мови”, є їхня активна участь на заняттях протягом семестру, проведення контрольної роботи, письмові роботи, які підготовили студенти
вдома, результати роботи з «Reader» (вибір текстів разом з вправами змінюється щороку), після першого семестру зараховують кредит на оцінку,
після другого і третього семестрів проводять письмовий та/або усний іспит.
У другому модулі – “Монографічна лекція з предметів мова–література–
культура (за вибором студентів)” відбувається письмовий та/або усний
іспит. У третьому модулі навчання – “Літературо–культуромовознавчий
(за вибором студентів)” оцінюють активну участь магістрів на заняттях,
написання стислої статті, письмові тести протягом семестру, підсумковий
тест або самостійно підготовлену роботу, яку зараховують, також студент
отримує певну кількість кредитів. У четвертому модулі – “Магістерський
семінар”– також зараховують активну участь на заняттях, зустрічі з консультантом дипломної роботи, загалом оцінюють зібраний матеріал для
наукової роботи та підготовку наступних частин, документи, зараховують
кредити. П’ятий модуль – “Предмети за вибором” із загальноуніверситетських – “Практична наука мови А”. У шостому модулі – “Усний переклад та
інтерпретація” зараховують активну участь студентів на заняттях, вправи з
письмового та усного перекладу, тести, на оцінку впливають також кредити,
які набрав студент. У сьомому модулі – “Міжкультурна комунікація”, крім
активної участі на заняттях, оцінюють тести протягом семестру, короткі
презентації та письмові домашні роботи, підсумковий тест, додають за-
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раховані кредити. Два наступні модулі пов’язані з педагогічною спеціалізацією. Після восьмого – “Підготовка у психолого-педагогічній галузі ” та
дев’ятого – “Підготовка у галузі дидактики” магістри складають іспит, до
оцінки якого додають кредити, які вони набрали [543].
Розроблені також методи і критерії оцінювання кожного курсу. Так, у
відділенні німецької філології Університету А. Міцкевича у Познані після
ознайомлення з монографічними лекціями (20 год) проводять письмовий
тест або колоквіум та враховують діяльність на заняттях, знання предмета.
Оцінку “5” виставляють, коли магістрант має відмінні знання, навички та
особистісні та соціальні компетенції; “4,5” – дуже хороші знання, навички,
особистісні та соціальні компетенції; “4,0” – хороші знання, навички, особистісні та соціальні компетенції; “3,5” – задовільні знання, навички, особистісні
та соціальні компетенції, але зі значними недоліками; “3,0” – задовільні
знання, навички, особистісні та соціальні компетенції, але з численними
помилками; “2,0” – незадовільні знання, навички, особистісні та соціальні
компетенції [540].
У Вроцлавському університеті, навчаючись на філологічному факультеті, магістр після вивчення “Дидактики предмета І” має змогу отримати
оцінку за лекційний курс, підставою для якої є умови, прописані у програмі:
обов’язкова присутність на занятті, активність, що підтверджується проблемними питаннями, висловлення іншої точки зору, навіть спростування
гіпотези викладача; спостереження, записи; подання ідеї для цікавих, нових,
також суперечливих тем, завдань; проходження тесту з курсу. Виконання
всіх умов дає змогу магістру отримати “5” балів, лише частково – “4” бали,
задовільна робота на лекціях – “3” бали [548].
Так, дослідниця О.Шмирко підкреслює, що “механізми забезпечення
якості словацької вищої освіти характеризуються багаторівневою системою
контролю навчання студентів, адже, крім державних структур, контроль за
якістю підготовки майбутніх фахівців покладено на незалежні неурядові
агенції, міжнародні інституції”[308, с. 11]. У словацьких університетах
функціонує ефективна система контролю навчального процесу, критерії
оцінювання знань студентів зазначають в інформаційних листах (informačny
list predmetu) навчальних дисциплін. Наприклад, у Пряшівському
університеті на педагогічному факультеті оцінювання підготовки магістрів,
які навчаються за програмою “Вчитель початкової освіти”, відбувається
після вивчення курсів “Дидактика англійської мови 1 та 2”. Курс “Дидактика
англійської мови 2” завершується проміжною оцінкою, яку виставляють
на основі результатів навчання магістрантів. Протягом семестру студент
отримує максимум 50% за дидактичне портфоліо, яке вміщує письмові завдання за семестр, та за активність на практичних уроках у школі, 10% – за
розроблення завдань у Moodle. Студент також отримає максимум 40% за
підсумковий тест [516].

210

Розділ 3.

Дидактична система підготовки магістрів-філологів
в університетах країн Вишеградської групи

Курс “Дидактика англійської мови для початкової освіти 1” завершується проміжною оцінкою, яку отримали магістри на основі результатів
вивчення дисципліни. Впродовж семестру студент може отримати 20 балів
(макс.) за дидактичне портфоліо, яке уміщує письмові завдання за семестр,
30 балів – за активну участь на уроках у школі та розроблення завдань,
50 балів – за письмовий тест на знання вивчених тем. Загальне оцінення дисципліни проводять згідно з діючою у Пряшівському університеті з 2014 р.
шкалою оцінювання, яка складається з шести оцінок. Критеріями успішності кожної оцінки є: А – 100,00 – 90,00%; B – 89,99 – 80,00%; C – 79,99 – 70,00%;
D – 69,99 – 60,00%; E – 59,99 – 50,00%; FX – 49,99 і менше % [516].
Про оцінювання результатів навчання магістрів за європейською шкалою ми також дізналися з анкет учасників емпіричного експерименту у
Вроцлавському, Яґеллонському, Західночеському, Печському університетах.
Можемо стверджувати, що в університетах країн Вишеградської групи діє
і Болонська шкала оцінювання знань студентів.

Висновки до 3 розділу
1. У розділі охарактеризовано принципи системного підходу у професійній підготовці магістрів філологічних спеціальностей. До загальнодидактичних принципів додаємо принципи освітнього процесу: особистісного цілепокладання студента, його індивідуальної
освітньої траєкторії, первинності освітньої продукції того, кого навчають, ситуативності навчання, освітньої рефлексії. Формування
компетентного випускника потребує включення принципів вищої
школи: забезпечення єдності наукової та навчальної діяльності студентів, урахування вікових, соціально-етичних та індивідуальних
особливостей студентів, професійної спрямованості, професійної
мобільності, емоційності й мажорності всього процесу навчання,
поєднання освіти й самоосвіти студента, розвитку й саморозвитку,
виховання й самовиховання.
2. Встановили, що у процесі підготовки магістрів філологічних
спеціальностей важливим є також принцип дидактичної підготовки.
Розроблено структуру дидактичної підготовки магістра-філолога
та визначено мету – формування у майбутніх вчителів/викладачів
уміння доцільного вибору та системного впровадження на заняттях
методів, прийомів, засобів, визначати форми організування заняття
або форми міжособистісної взаємодії та конструювати відповідно
до цілей навчального заняття дидактичну систему.
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3. Аналіз програм підготовки в університетах країн Вишеградської
групи дає змогу простежити єдиний підхід до змісту підготовки
магістрів філологічних спеціальностей: метою навчання магістрів є
підготовка фахівця зі знанням високого рівня (С1) мови за фахом та
другої іноземної мови на рівні В2. Випускник має змогу застосовувати ці компетенції в будь-якому секторі суспільства, задовільняти та
вирішувати соціальні потреби, сприяти потоку інформації та надавати доступ до неї на соціальному рівні; викладати мову/літературу/
культуру у навчальних закладах та на курсах підготовки дорослих;
бути готовим до продовження дослідження у докторантурі. У програмах підготовки магістрів-філологів в університетах В 4 уподібнено
виділення результатів у дескрипторах знань, умінь, ставлення,
автономії та відповідальності.
4. Зміст освіти у програмах підготовки має структурований характер,
дисципліни поділені на два блоки: основні дисципліни, відповідно
до кваліфікації та дисципліни за вибором, професійний модуль;
до педагогічної спеціалізації додають дисципліни, які формують
знання про навчання у початковій/середній школі; дисципліни всіх
блоків поділені на мовознавчий і літературознавчий цикли, до змісту
навчання додають також культурознавчі та перекладознавчі курси.
Сформований єдиний підхід у програмах підготовки вчителя мови у
початковій/середній школі та у програмах педагогічної спеціалізації,
виокремлені предметно-педагогічні (методичні) компетенції.
5. За вимогами до кваліфікації випускники програм магістерської
підготовки мають змогу застосовувати отримані знання в закладах
державного управління, культури, як перекладачі у міжнародних
центрах, видавництвах, ЗМІ, у сфері туризму, бізнесу, викладати у
загальноосвітніх закладах.
6. Спостерігаємо спільні тенденції у розробленні й впровадженні в
університетську освіту нових підходів щодо підготовки філологів,
засвоєння сучасних комп’ютерних та онлайн методик, які дають
можливість сформувати цифрові компетенції випускника ХХІ ст.,
заснування інноваційних спеціалізацій підготовки магістрів-філологів за цифровими технологіями.
7. Проаналізовані особливості підготовки вчителя з мови–літератури
для початкової та середньої школи в університетах країн В 4. Акцентовано увагу на досвіді підготовки вчителів в університетах Угорщини: система кар’єри для вчителів (професійний портфель вчителя,
оцінення роботи, освіта); впровадження ІКТ для підготовки вчителів
до цифрових технологій у школі; зменшення кількості учнів на одного вчителя; підняття рівня оплати праці тощо на законодавчому

212

Розділ 3.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Дидактична система підготовки магістрів-філологів
в університетах країн Вишеградської групи

рівні; для привабливості професії вчителя для талановитих студентів
педагогічних факультетів в 2013 році було створено навчальну
стипендію “Клебельсберг” (Угорщина); особливості підготовки
вчителів за двома спеціальностями в університетах Словаччини.
Виділили та охарактеризували п’ять моделей змісту підготовки магістрів: підготовка філолога з мови/ літератури; підготовка за подвійною спеціальністю – перекладач або культуролог; підготовка
філолога-дослідника; підготовка вчителя рідної/ іноземної мови для
початкових, середніх, спеціалізованих шкіл, усіх загальноосвітніх
закладів, підготовка вчителя мови і культури, мови та культури національних меншин.
Охарактеризовані методи, засоби, організаційні форми навчання магістрів-філологів в університетах країн В 4. Приділено увагу
впровадженню у процес навчання магістрів філологічних спеціальностей інтерактивних технологій з інноваційними методами,
формами міжособистісної взаємодії; розвитку ІКТ в університетах
Вишеградської групи; діє також шкала оцінювання магістрів за Болонською системою.
Доведено, що у професійну підготовку магістрів філологічних
спеціальностей впроваджені принципи системного підходу.
Проаналізовано особливості дидактичної підготовки магістрафілолога в університетах В 4 та визначено у її структурі теоретичну,
практичну та дослідницьку діяльності та їхні компоненти: цільовий,
змістовий, операційний, інтегративний, концептуальний.
Зміст навчання магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи сформовано згідно зі спільною
метою – підготовка вчителя/викладача мови/літератури/культури
(зі збереженням особливостей, які притаманні кожній країні).
У навчальний процес філологічних, гуманітарних, педагогічних,
філософських факультетів та факультетів іноземних мов в університетах країн Вишеградської групи активно впроваджують інноваційні методи, засоби, форми міжособистісної взаємодії магістрів, а
також розробляють критерії оцінювання знань студентів з кожного
навчального курсу.
Оскільки мета визначає результат, чітко простежуються цикли навчальних дисциплін у всіх модулях підготовки, можемо визначити
дидактичну систему. Дидактична система включає цілі, зміст, форми, методи, засоби навчання, а також зв’язки між ними, вимоги до
оцінювання результатів – цим стверджуємо про системний підхід
у професійній підготовці магістрів-філологів в університетах В 4.
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Розділ 4
СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ
УКРАЇНИ У СВІТЛІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ

Історичний огляд підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах України зроблений у контексті реформи вищої школи.
Визначено мету, завдання, структуру підготовки магістрів філологічних
спеціальностей у вітчизняній вищій школі у світлі нової парадигми. З’ясовані
та охарактеризовані зміни, які відбулися у процесі підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Проаналізовано освітні програми та виділено їхні
компоненти. Визначено особливості змісту навчання магістрів філологічних
спеціальностей у контексті формування загальних компетентностей.

4.1. Мета та завдання підготовки магістрівфілологів в університетах України
у світлі нової парадигми
У розвинених країнах Європи з кінця 1990 року під впливом Болонської
реформи розпочинається процес формування єдиного освітнього простору,
який сприяє розширенню європейських орієнтирів розвитку, покращенню
підготовки бакалаврів і магістрів, створенню спільних програм навчан-
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ня, відкритості інновації в освіті тощо. Українські вищі навчальні заклади
розпочали Болонські реформи значно пізніше, що позначилося на рівні
освітнього розвитку країни. Хоча провідні освітні заклади України довгий
час розвивають міжнародні зв’язки з університетами Європи, зберігаються такі проблеми, як визнання дипломів, зближення змісту і структури
підготовки, необхідність українському випускнику проходити додаткове
навчання в європейському закладі для продовження там освіти або працевлаштування тощо. Важливо вивчати досвід міжнародної освітньої інтеграції,
результати Болонського процесу для імплементації позитивного досвіду у
реконструкцію вищої школи України. Європейськість стала головним напрямом розвитку України, тому зміни мають починатися з освіти, науки й
культури. Ідеї інновацій щодо розвитку професійної компетентності педагога є пріоритетними також і у змісті державних законодавчих документів
України, про це свідчать такі закони: “Про вищу освіту”, “Стратегія розвитку національної системи освіти”, “Національна рамка кваліфікацій”,
“Про освіту” та ін. Важливими діагностичними маркерами професійної
компетентності в Україні є “філософсько-методологічний перехід від
знаннєвої парадигми професійної підготовки до компетентністної” та рівень
розвитку здатності педагога до неперервного професійного самовдосконалення через інформальну освіту [355, p. 45]. Основоположним стає принцип “освіта упродовж життя”. Визначення професійних компетентностей
“європейського вчителя” – предмет активного обговорення в освітньому
та експертному середовищі. До елементів “європейськості” як складової
професійної компетентності вчителя зараховують європейську ідентичність,
європейське знання (учіння–навчання з позиції європейської перспективи та обізнаність з особливостями різних освітніх систем), європейський
мультикультуралізм, європейську професійну компетентність (трактування
навчання та виховання задля життя на основі єдності мовної, громадянської,
здоров’язбережувальної/здоров’яформувальної, загальнокультурної та
інформаційно-комунікаційної компетенцій), європейську громадянськість
(повага до прав людини, демократія, свобода) [360, p. 62].
Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні є відображенням загальних тенденцій соціально-економічного розвитку держави. Університетами
України розроблені стратегічні плани, концепції та річні програми розвитку
закладів, які безпосередньо спираються на попередні документи розвитку
університетів. Директивними завданнями сучасних документів є перетворення університету в дослідницький заклад і головний навчально-науковий
центр України з підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої
кваліфікації. Метою університету нового типу стало виконання завдань, які
визначені у Програмі економічних реформ України на 2010–2014 роки, щодо
підвищення конкурентоспроможності української освіти та її інтеграції в
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єдиний європейський освітній простір. У Програмі розвитку Київського
університету імені Т. Шевченка визначені стратегічні завдання в освітній
сфері на 2012–2020 роки, серед яких виділимо ті, що мають відношення до
підготовки магістрів філологічних спеціальностей:
• розроблення власних університетських навчальних планів і програм з
урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у галузі освіти;
• упровадження гнучких освітніх програм, навчальних планів та інформаційних технологій навчання, створення та відкриття нових
напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до
вимог Болонської декларації;
• виконання програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженої
рішенням вченої ради Київського національного університету імені
Тараса Шевченка від 7 листопада 2011 року;
• інтеграція вищої освіти і наукових досліджень;
• участь у розробленні та впровадженні державних стандартів освіти
нового покоління, національної системи кваліфікацій, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;
• інтеграція університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів;
• участь університету в програмах академічної мобільності;
• систематичне здійснення професійно-орієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, залучення талановитих вступників шляхом проведення олімпіад і конкурсів, створення регіональних центрів підготовки
абітурієнтів в Україні та за її межами, інших форм підготовки;
• розроблення сучасних технологій оцінювання здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних
методів і комп’ютерного аналізу;
• забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях
університету;
• індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді;
• впровадження в навчальний процес та в діяльність університетської
бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних
лекцій та телеконференцій;
• активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи вчених Національної академії наук України та
інших галузевих академій, провідних фахівців організацій та установ,
виробничників, практиків;

216

Розділ 4.

Стан професійної підготовки магістрів-філологів
в університетах України у світлі компетентнісного підходу

•

створення ефективної системи перепідготовки педагогічних кадрів
та їхнього професійного вдосконалення [413, c. 4–5].
Цілями стратегії розвитку Львівського університету імені Івана Франка
стали: досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових
досліджень; забезпечення високої якості навчального процесу; посилення
ролі університету в суспільстві; поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір; створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури.
Забезпечення високої якості навчального процесу реалізується через такі
завдання: професорсько-викладацький потенціал; розроблення та реалізація навчальних програм, гнучких до вимог ринку, залучення до навчального
процесу роботодавців; створення інноваційних методологій викладання;
формування нової культури ставлення до інтелектуальної власності, впровадження системи запобігання плагіату на всіх рівнях діяльності; інноваційні
технології у навчальному процесі; система внутрішнього та зовнішнього оцінення якості навчального процесу; система мотивації науково-педагогічних
працівників на основі професійного рейтингу; сучасна наукова бібліотека,
електронний бібліотечний ресурс та розроблення власного репозитарію
публікацій, його інтеграція в інформаційний простір міста, країни та світу
[444]. До підготовки магістрів філологічних спеціальностей віднесемо ще й
участь у міжнародних проектах та програмах; відповідність навчальних програм до європейських та світових стандартів; розвиток програм зі спільними
та подвійними дипломами; підвищення позицій у провідних світових рейтингах; забезпечення викладання магістерських курсів та Ph.D. англійською
мовою; розвиток міжнародних угод з ефективними робочими програмами;
академічна мобільність науковців, викладачів та студентів; впровадження
в усі сфери діяльності університету новітніх інформаційних технологій
(запровадження електронного документообігу, навчання, інформаційних
систем управління); формування в університеті єдиного інформаційного
освітнього середовища та інтеграція його у світовий інформаційний простір, забезпечення високого рівня організування та відкритості веб-ресурсів,
перехід опорної мережі університету на максимальну енергонезалежність
та швидкості; створення інформаційно-технологічної інфраструктури, перехід на максимальні швидкості передавання даних, забезпечення високих
стандартів організації безпровідникового зв’язку [444].
Головні напрями розвитку національного університету Києво-Могилянська Академія сформульовані у “Стратегії 2025 НаУКМА”. Виділимо
стратегічні цілі, які мають безпосереднє відношення до професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей у закладі:
– навчальні програми, основані на інноваційних авторських курсах,
зважати на елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-
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based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення
студентів та набуття ними професійних навичок. Впровадити практику співвикладання викладачами однієї академічної дисципліни за
принципами міждисциплінарності, залучати гостьових лекторів.
– Для забезпечення успішного входження випускників на ринок праці
поєднати теоретичний і прикладний аспектів навчання, підвищити
якість та ефективність виробничої практики студентів, посиливши
в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та
неурядовими організаціями.
– Запровадити дистанційну та змішану (поєднану з аудиторною) форму навчання. Забезпечити впровадження інтегрованих в загальне
інформатизоване середовище платформ для дистанційного викладання та електронних систем-симуляторів. Сприяти формуванню
інформатизаційної освіченості могилянської спільноти.
– Постійно підтверджувати та підвищувати репутацію НаУКМА як
одного з центрів україністики у світі; підтримувати та налагоджувати співпрацю із іншими центрами україністики та вивчати Східну
Європу.
– Сприяти зростанню участі співробітників та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності. Вважати академічну
мобільність студентів інтегральною частиною їхнього навчання в
НаУКМА, визнаючи кредити й оцінки, отримані під час академічної
мобільності [445, c. 5–8].
Стратегія 2019–2025 рр. Харківського університету імені В.Н. Каразіна
сприятиме підняття рівня розвитку університету як закладу, який буде
функціонувати за сучасними світовими стандартами якості, матиме потужну практичну складову і завдяки цьому забезпечуватиме успішне працевлаштування випускників на сучасних ринках праці. Університет органічно
інтегрується у світове співтовариство університетів, та буде мати високу
міжнародну репутацію і широке визнання, активно заангажований у двостороннє та багатостороннє міжнародне партнерство, привабливим для
іноземних студентів і аспірантів [446, c. 4–5].
У стратегічному плані розвитку на 2016–2025 рр. Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка для виконання
завдання – організування освітнього процесу та методичного забезпечення
дисциплін необхідно:
– повномасштабно реалізувати комптентнісний підхід, тобто перехід
від парадигми ЗУНів, зорієнтованої на формування знань, умінь,
навичок студента з домінуванням активності викладача і пояснювально-ілюстративних методів навчання до парадигми здобуття
студентом ключових і фахових компетентностей шляхом доміну-
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вання самостійної його роботи, ґрунтовної практичної підготовки
майбутніх фахівців на основі тісної й систематичної співпраці з навчальними закладами і підприємствами м. Тернополя й області;
– запровадити зміни ціннісних орієнтирів навчання з “культу знань”
на “культ мислення”, переорієнтування навчального процесу на
розвиток у студентів творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, самостійного орієнтування в інформаційних потоках,
перехід до проблемно-дослідницької моделі навчального процесу;
– постійно вдосконалювати та оновлювати навчальні плани і програми
навчальних дисциплін, ураховуючи інноваційні процеси, нормативні зміни у вищій освіті та стандартах класифікації освіти;
– індивідуалізувати навчання та спрямувати його на розвиток особистості кожного фахівця, врахування його інтересів і планів відповідно
до специфіки можливої майбутньої діяльності, вдосконалювати
зміст підготовки через варіативну складову [448, c. 11–12].
Головною метою концепції стратегічного розвитку Вінницького педагогічного університету імені М. Коцюбинського є: вдосконалення системи
інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу управління університетом; уведення інноваційної гнучкої технології планування та
організування навчального процесу, зорієнтованого на індивідуалізацію
навчання та стимулювання творчої активності студентів. Мета розвитку
університету реалізується через такі завдання:
– модернізувати освітню ІКТ-політику університету;
– сформувати принципи створення банку Web-ресурсів університету,
реалізація методологічного та технологічного супроводу створення
електронних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій
та їхнє впровадження у навчальний процес, формування та ведення
реєстру науково-методичного забезпечення навчального процесу в
електронному форматі;
– активно використовувати в навчальних корпусах університету сучасні технології бездротового доступу (Wi-Fi) до мережі Інтернет
для забезпечення можливості використання в освітньому процесі
та науковій діяльності різноманітної комп’ютерної техніки;
– сприяти впровадженню в освітній процес інноваційних технологій
та методів навчання;
– створити умови для впровадження в університеті інноваційної інфраструктури організування наукових досліджень та інтеграції освітньої
та наукової діяльності;
– розробити та впровадити систему мотивації та адекватного оцінювання інноваційної та наукової діяльності науково-педагогічних
працівників університету [385, c. 8].
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Освітні завдання, сформульовані у концепції розвитку Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013–
2020 рр. заплановано реалізувати через стратегічні цілі:
– забезпечити відповідність надання університетом освітніх послуг
державним стандартам, європейським вимогам до якості підготовки
фахівців, вимогам ринку праці;
– орієнтувати інноваційну освітню діяльність на підготовку фахівців,
які володіють комплексними сучасними знаннями та можуть самостійно розв’язувати управлінсько-технологічні завдання;
– поглиблювати співпрацю університету в галузі освіти, науки, інноваційних та інформаційних технологій з провідними вітчизняними й
зарубіжними вищими навчальними закладами, установами та підприємствами, зокрема шляхом створення спільних сертифікованих
програм підготовки фахівців, узгоджувати з ними зміст навчальних
програм, започаткувати програму подвійних дипломів;
– забезпечити ступеневість освіти, реалізувати систему академічних
ступенів “бакалавр–магістр”, ураховуючи потреби ринку праці й
кожної особистості;
– постійно поповнювати внутрішні сайти університету навчальними і
науково-методичними матеріалами, забезпечити доступ до них усіх
структурних підрозділів;
– безперервно оновлювати та вдосконалювати зміст освіти та
програми підготовки фахівців відповідно до наукових досягнень,
потреб суспільства та поглибити наукову складову магістерських
програм;
– забезпечити взаємодію з роботодавцями для розроблення кваліфікаційних вимог до рівня підготовки фахівців, формування планів та
програм навчання;
– модернізувати наукову бібліотеку університету, забезпечивши, зокрема, доступ її користувачів до електронних баз різних джерел
інформації, збільшити фонди навчальної та наукової літератури;
– забезпечити належне організування самостійної та індивідуальної
навчальної діяльності студентів;
– підвищувати якість навчального процесу через впровадження технологій інноваційного навчання, зокрема й сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, спрямувавши їх на досягнення
майбутніми фахівцями компетентностей, адаптованих до вимог
ринку праці.
Наприклад, для впровадження IKT у навчальний процес університету
передбачають розроблення й використання мультимедійних комплексів
наочних матеріалів, мультимедійних навчальних засобів, продовження
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обладнання аудиторій університету сучасною технікою для проведення
навчальних занять, зокрема й мультимедійною, з можливістю режиму телеконференцій [384, c. 10–11].
Для підготовки магістрів-філологів важливими є й завдання:
– поліпшити якісний склад кадрового забезпечення навчального процесу; створити ефективну систему стажування науково-педагогічних
працівників;
– активно залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи вчених НАН України та галузевих академій,
провідних фахівців підприємств, організацій та установ;
– підвищувати рівень майстерності науково-педагогічних працівників,
їхньої методичної та наукової роботи, комп’ютерної грамотності;
– організовувати і проводити спільні навчально-методичні заходи
(семінари, наради, круглі столи) з департаментами освіти і науки
обласних, державних адміністрацій, управліннями освіти і науки
міських рад, відділами освіти районних державних адміністрацій
та загальноосвітніми навчальними закладами;
– сприяти стажуванню студентів і науково-педагогічних працівників
у зарубіжних освітніх закладах та установах;
– забезпечити ефективність системи контролю за якістю підготовки і
діагностики знань студентів, підвищити ефективність поточного та
підсумкового контролю навчальних досягнень студентів;
– впровадити стандартизовані методики кількісного та якісного оцінювання навчальних досягнень студентів, відпрацювати модель електронного складання вступних, семестрових та державних іспитів;
– удосконалити рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень
студентів;
– удосконалити тестові технології поточного та підсумкового контролю знань для забезпечення їхньої максимальної об’єктивності і
надання студентам можливості коригувати свої результати навчання; створити в університеті бази тестових завдань з цих навчальних
дисциплін;
– моніторити якість навчання шляхом соціологічного опитування
“Викладач очима студентів”;
– продовжити роботу зі створення електронних навчально-методичних
комплексів дисциплін, усталити практику застосування навчальнометодичних комплексів дисциплін студентами в університетській,
факультетській і кафедральній локальних мережах, створювати інтернет-лекції зі зворотним зв’язком;
– повсякчас аналізувати попит і пропозиції на ринку праці фахівців
для працевлаштування випускників університету;

221

Г. П. П′ятакова
–

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

систематично аналізувати стан працевлаштування випускників, забезпечити зворотний зв’язок з роботодавцями; розширити зв’язки
з підприємствами й організаціями, в яких працюють випускники
університету;
Зазначимо також ще завдання щодо оптимізації термінів, удосконалення форм та змісту виробничих і навчальних практик, створення якісного
навчально-методичного забезпечення кожного виду практики за вимогами
Болонської системи освіти до практичної підготовки фахівців, поліпшити
зв’язки між кафедрами та роботодавцями, активізувати роботу з підприємствами, установами, організаціями з укладання угод про співпрацю для
проведення практик, узгоджувати бази виробничих практик з місцями майбутнього працевлаштування випускників; продовження оптимізації вибору
баз практик, які б забезпечували належні умови для виконання програм
практик та були б перспективними щодо працевлаштування випускників
університету, узгоджувати з потенційними роботодавцями обсяги та види
практичної підготовки студентів, терміни її проведення, програми тощо;
продовження роботи з впровадження інноваційних методів в практичну
підготовку студентів [384, c. 11–12].
Стратегічний план розвитку на 2016–2020 рр. Маріупольського державного педагогічного університету імені В. Сухомлинського також відображає
перспективні зміни в системі управління, структурі, змісті та технологіях навчання. Стратегічною ціллю розвитку – формування номенклатури напрямів
підготовки та спеціальностей є: розвиток номенклатури спеціальностей та
спеціалізацій університету з урахуванням нового переліку галузей знань та
спеціальностей, затвердженого постановою КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.
Вона має бути реалізована через поточні завдання:
– розвиток напрямів підготовки та спеціальностей університету відповідно до “Переліку–2015”;
– ліцензування нових спеціальностей, що затребувані на ринку праці
та користуються попитом серед абітурієнтів;
– акредитація спеціальностей та освітніх програм університету [447].
Напрям розвитку – організування та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу, впровадження технологій дистанційного навчання, забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці та їхнє
працевлаштування своєю стратегічною ціллю має cтворення умов для організування освітнього процесу, пов’язаного з забезпеченням європейських
стандартів при збереженні культурних традицій України.
Для професійної підготовки філологічних спеціальностей є такі поточні
завдання:
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•

вдосконалення якості навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі
підвищення наукоємності та професійного спрямування дисциплін;
• концентрація уваги на підвищенні якості змісту підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами університету, у т.ч. іноземними мовами;
• впровадження інноваційних технологій та методів навчання, заснованих на досягненнях науки, інформаційних і дистанційних освітніх
технологіях;
• упровадження в навчальний процес кращого передового досвіду
іноземних і вітчизняних навчальних закладів;
• організування та подальше вдосконалення системи післядипломної
освіти, дистанційного навчання;
• забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної та виробничої практик на базі університету та базах
практики – підприємствах, організаціях, установах тощо [447].
З огляду на сказане, можемо стверджувати, що університети України
розробили для свого подальшого розвитку (на 5–10 років) стратегічні плани,
головними завданнями яких є наближення програм підготовки студентів
до рівня провідних університетів Європи. Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей у стратегічних планах всіх університетах визначені
надзавдання з упровадження інноваційних підходів до мовної підготовки з
метою забезпечення комунікативних потреб здобувачів вищої освіти у різних сферах спілкування. Випускники філологічних спеціальностей повинні
сприяти комунікації у академічній, професійній сферах (для отримання
конкурентоспроможної підготовки за обраним фахом), науковій (для проведення і презентації результатів науково-дослідної роботи), суспільно-політичній і соціально-культурній (для належної адаптації та повноцінного
орієнтування у полікультурному середовищі, особистісного культурного
розвитку), а також для виховання гармонійної особистості, здатної до міжкультурного діалогу [447].
Також зауважимо, що головним у цьому вимірі для суб’єктів навчання є
збереження культурних цінностей, створення умов для активного включення
у процеси глобалізації, інтеграції та досягнення успіху в обраній сфері діяльності. Дослідниця О. Семеног вважає, що глобалізаційні впливи позначаються на рівні філологічної освіти, зокрема, призводять до низького рівня
мовної культури, грамотності, втрати духовних цінностей випускників шкіл,
що спонукає до пошуку нових методик у підготовці педагогів-словесників
у вищій школі. Підготовка філолога-україніста має відбуватися у процесі
опанування змісту навчальних курсів з етнокультури, етнопедагогіки, етнопсихології, етнолінгвопедагогіки, етнолінгводидактики. За таких умов
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у нього формується усвідомлення картини світу українця у зіставленні з
національно-мовною картиною світу інших народів [252, с. 4–5].
У професійній підготовці магістрів філологічних спеціальностей потрібно враховувати зміни, які відбуваються у мовній політиці Європи, тобто інтеграційні, соціополітичні та соціокультурні процеси. Дослідниця
І. Соколова називає провідні ідеї мовної політики – “збереження мовного та
культурного плюралізму, підтримка етнічних і національних мов як джерел
збагачення й засобу інтеграції різних країн, націй, культур”. Безумовно, у
ХХІ столітті “мова вже сприймається як необхідний чинник забезпечення
соціальної стабільності в суспільстві, як результат розширення геокомунікативної й геополітичної сфери її функціонування” [269, c. 146]. Тому на
сучасному етапі освітніх змін виникає потреба запровадження у навчальновиховний процес університетів досвіду європейської освіти, інноваційних
підходів до підготовки магістрів філологічних спеціальностей.
Цілі й зміст, як системотворчі елементи магістерського рівня освіти в
Україні, визначає державна політика. Вони розкриті в освітньому стандарті,
конкретизовані й в освітньому процесі підготовки магістрів філологічних
спеціальностей на рівні кожної освітньої програми та кожного навчального
курсу. Погоджуємося з думкою Ю. Шабанової про те, що “плідність освіти
визначають ступенем реалізації цілей і освітнього стандарту, типом, якістю
і рівнем освіти” [301, с. 42].
Оскільки професійна підготовка магістрів філологічних спеціальностей
відбувається у період євроінтеграції, конкурентоспроможності на європейському ринку праці, впровадження компетентнісного підходу потребує
активізації. Ключовим завданням освіти у ХХІ сторіччі є розвиток мислення,
зорієнтованого на стале майбутнє. На сучасному ринку праці випускник
мусить володіти не лише глибокими теоретичними знаннями, а й здатністю самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних
життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво
компетентних громадян” [378, с. 7].
Важливе значення для впровадження компетентнісного підходу в освіті
відіграла прийнята у 2011 р. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій”. Національну рамку
кваліфікацій впроваджено з метою: введення європейських стандартів та
принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до
компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства
у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння національному і
міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; налагодження
ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці [408].
У документі професійна підготовка магістрів була віднесена до восьмого
рівня, який характеризується здатністю “розв’язувати комплексні пробле-
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ми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики”. Набута здатність реалізується через
дескриптори: знання, уміння, комунікація та автономність і відповідальність. За час підготовки у магістра мають бути сформовані “найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної
та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей” [408]. Уміння
магістрів: “критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей; розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або
професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем” [408]. Випускники-магістри повинні
вміти спілкуватися “в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою
та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності”.
Автономність і відповідальність магістрів виявляється через “ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повну автономність
під час їх реалізації; соціальну відповідальність за результати прийняття
стратегічних рішень; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися
протягом життя, відповідальність за навчання інших” [408]. Традиційна
парадигма освіти, як зазначають зарубіжні вчені, не задовольняє, передусім
“замовників” фахівців (сферу соціального забезпечення тощо). Оскільки випускник, освіта якого була націлена суто на передавання знань, є неготовий
до самостійної та відповідальної роботи у конкретних ситуаціях, навчанню
впродовж життя, потрібно змінювати як цілі освіти, так і її зміст, методи,
форми. Доказом зміни парадигми освіти в Україні є зміни вектора її розвитку, ключовим напрямом на найближчі десять років вважають організування
освіти на засадах компетентнісного підходу [391].
У стратегіях розвитку компетентнісний підхід до підготовки магістрів
засвідчили всі університети України, адже викладач зобов’язаний ознайомлювати магістрів з основними вміннями та навичками, необхідними
для конкретної кваліфікації спеціаліста. Для того, щоб з’ясувати рівень
ознайомлення магістрів з професійними компетентностями, ми включили
в емпіричне дослідження питання за №16–17. В анкетах виділили головні
загальнокультурні та загальнопрофесійні компетентності й запропонували філологам підкреслити ті, що є важливими для їхнього професійного
зростання.
Анкетування магістрів першого курсу філологічного факультету Львівського національного університету ми провели двічі у 2014 та у 2018 роках, відповідно до і після появи стандарту підготовки магістрів філології.
Більшість із них першого – (90,90%) та лише (78,26%) другого опитування
вважає, що філологи повинні мати сформованою здатність володіти мовою
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за фахом та іноземними мовами як засобом ділового спілкування. Магістри
позначили ще й володіння комунікативними стратегіями й тактиками,
риторичними, стилістичними та мовними нормами й прийомами, застосовуваними у різних галузях комунікації. Її обрали стовідсотково магістранти
другого та 85,45% – першого опитування. Третю позицію має компетенція
щодо здатності вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень: 87,27% – першого, 86,95% – другого опитування.
Здатність породжувати нові ідеї (креативність), адаптуватися до нових ситуацій, оцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості відмітило
86,95% магістрантів другого та 74,54% – магістрантів першого опитування.
Респонденти першого опитування також надали перевагу ще й компетенції
самостійно оволодівати вміннями, які можна буде здобути за допомогою ІТ
та використовувати їх у своїй подальшій філологічній діяльності – 73,63%
та лише 26,08% магістрантів другого опитування. Філологи – 72,72%, які
проходили опитування у 2014 році зауважують здатність проявляти ініціативу, бути відповідальними за власне рішення, вполовину менше – 39,13% –
у 2018 році. Зазначимо, що лише 17,39% другого опитування позначили
всі загальнокультурні компетентності, подані у шістнадцятому питанні;
4,34% вказали на всі загальнопрофесійні компетентності у сімнадцятому
питанні анкети. Проаналізувавши результати бачимо, що поінформованість
магістрантів щодо сформованості у них компетентностей зросла, зросло
і зацікавлення компетентнісним підходом у вищій школі, формуванням
ключових компетентностей в учнів/студентів.
У 2018 році було також проведено анкетування магістрантів факультету
української філології та факультету іноземних мов Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. На питання №15 анкети: Чи
погоджуєтеся Ви з тим, що у професійній підготовці філолога важливе значення має формування загальнопрофесійних компетенцій у взаємозв’язку
з гуманітарною, екологічною, правовою, економіко-управлінською освітою,
оскільки це сприяє високій гнучкості та адаптованості філолога в межах
своєї і суміжних професій (філолог-менеджер, філолог-спеціаліст зі зв’язків
з громадськістю та ін.)? Заперечили це – 69,9% магістрів Львівського та 55,6%
Кам’янець-Подільського університету, погодилися –17,4% Львівського та
7,4% Кам’янець-Подільського університетів.
З-поміж загальнокультурних компетентностей (№16) здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень
відмітили 74,07% магістрів Кам’янець-Подільського (86,95% Львівського)
університетів; здатність до самостійного оволодіння новими методами дослідження, до змін наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності – 55,55%; володіння іноземною мовою та мовою за фахом,
іноземними мовами як засобом ділового спілкування – 61,11%; здатність
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проявляти ініціативу, бути відповідальним за власне рішення – 48,14%;
самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати у практичній діяльності нові знання й уміння – 53,70%; породжувати нові ідеї (креативність), адаптуватися до нових ситуацій, оцінювати
накопичений досвід, аналізувати свої можливості – 64,81%.
Пріоритетними для майбутнього філолога серед загальнопрофесійних
компетентностей магістри вважають володіння комунікативними стратегіями й тактиками, риторичними, стилістичними та мовними нормами
й прийомами, застосовуваними в різних галузях комунікації, – відмітили
81,48%; вміння адекватно використовувати їх при розв’язанні професійних завдань – 77,77%; демонстрування знань сучасної наукової парадигми
в галузі філології і динаміки її розвитку – 53,70%; демонстрування системи
методологічних принципів і методичних прийомів філологічного дослідження – 38,88% магістрів. Лише 11,11% опитаних вказали на важливість
усіх компетентностей (№16–17).
Можемо констатувати, що всі опитані магістри з розумінням віднеслися
до необхідності формування професійних умінь та навичок для подальшої
практичної діяльності. Порівняємо поінформованість магістрів щодо важливості формування професійних компетентностей у двох закладах.
На першому місці серед виділених магістрами компетентностей –
володіння комунікативними стратегіями й тактиками, риторичними, стилістичними та мовними нормами й прийомами на високому
рівні – 87,01%; на другому – здатність удосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний та загальнокультурний рівень – 79,22%; вміння адекватно
використовувати комптентності при розв’язанні професійних завдань –
75,32% – на третьому; на четвертому місці – здатність породжувати нові ідеї
(креативність), адаптуватися до нових ситуацій, оцінювати накопичений
досвід, аналізувати свої можливості – 71,42%; вміння володіти мовою за
фахом та іноземними мовами як засобом ділового спілкування – 68,83% – на
п’ятому. Самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій
і використовувати у практичній діяльності нові знання й уміння вважають
важливою для філолога компетентністю 58,44% магістрів. Мало магістрів,
лише 50,64%, відзначили компетентність – здатність проявляти ініціативу,
бути відповідальним за власне рішення, що дуже важливе у подальшій
діяльності викладача/вчителя. Можна стверджувати за результатами опитування, що менша частина магістрів надала перевагу компетентностям,
формування яких необхідне філологу-науковцю, оскільки дає змогу засвоювати знання сучасної наукової парадигми у галузі філології – 57,14%,
самостійному оволодінню новими методами дослідження – 49,35%, демонструванню системи методологічних принципів і методичних прийомів
філологічного дослідження – 36,36% опитаних магістрів.
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На відміну від компетентнісного підходу в європейських університетах,
де виокремлюють компетенції, освіта України виділяє лише компетентності.
У стандарті підготовки магістра філології визначені такі: інтегральна, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Інтегральну компетентність сформульовано як здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу
в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог [443]. У документі також виділено 12 загальних компетентностей та ще одна – додаткова для освітньо-наукових програм: здатність генерувати нові ідеї (креативність). До дев’яти загальних та спеціальних (фахові,
предметні) компетентностей введено ще одну додатково для освітньопрофесійних програм: здатність планувати, організовувати, здійснювати і
репрезентувати прикладне дослідження в галузі філології; три додатково для
освітньо-наукових програм: здатність планувати, організовувати, здійснювати
і репрезентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі
філології, здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах
наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації)
в галузі філології; здатність формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі
філології [443]. Відповідно до компетентностей у стандарті описаний нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання

4.2. Структура професійної підготовки
магістрів філологічних спеціальностей
в університетах України та її особливості
Процес професійної підготовки філолога в університетах України
пов’язаний з реформуванням ступеневої системи освіти. Традиційно філологу для отримання диплома потрібно було завершити п’ятирічну підготовку на профільному факультеті університету. Зі вступом України до
Болонської системи і переходом ЗВО на ступеневу освіту підготовка філолога
складається з чотирирічної підготовки на рівні бакалавра та дворічної на
рівні магістра або спеціаліста, тому у структурі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей ураховують бакалаврський рівень. Для
університетів України важливою потребою стало розроблення стандартів
навчання за ступенем магістра та виокремлення його від бакалаврського
та спеціаліста, диплом якого згодом прирівняли до магістерського після
скасування ступеня спеціаліста.

228

Розділ 4.

Стан професійної підготовки магістрів-філологів
в університетах України у світлі компетентнісного підходу

У 1998 році за наказом Міністерства освіти була прийнята нова нормативна та навчально-методична документація, згідно якої регламентували
підготовку фахівців з вищою освітою. Розроблення цих документів ґрунтувалося на результатах вивчення та прогнозування структури соціальної
та виробничої діяльності фахівців з вищою освітою з урахуванням потреб
ринку праці. Таким чином було затверджено комплекс документів для
розроблення складових системи стандартів вищої освіти. З урахуванням
положень Державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.0–93. Основні
положення) в Україні встановили такі компоненти державних стандартів
вищої освіти: державна компонента; галузева компонента; компонента вищого навчального закладу. За державною компонентою визначали структуру
переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка
фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, переліку кваліфікацій за відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також
вимоги до кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та освітнього рівня
вищої освіти.
Галузева компонента базувалася на державній компоненті державних
стандартів та становила систему нормативних і навчально-методичних документів за певними напрямами підготовки й спеціальностями, що були
наведені у “Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (Постанова Кабінету Міністрів України
N 507 від 24 травня 1997 р. (507–97-п ). Крім того галузева компонента включала терміни та визначення, які вживали у сфері вищої освіти, та перелік
спеціалізацій за спеціальностями вищої освіти [409]. Згідно з державним
стандартом освіти встановили вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та
фахової підготовки в Україні. У постанові наголошувалося на тому, що у
чинних освітньо-професійних програмах ВНЗ зміст професійної підготовки
було зведено до переліку навчальних дисциплін, а ще інформаційний обсяг
підготовки – до навчальних годин, які відведені на їхнє викладання, не було
відображено взагалі потрібного рівня підготовки. Також при регулюванні
навчального процесу до 1994 року основну увагу приділяли нормуванню
змісту навчання, тобто створювали типові програми навчальних дисциплін,
основні підручники тощо. Навчальний час для вивчення предмета встановлювали зазвичай на підставі оцінення можливостей його засвоєння на потрібному рівні, а потім його фіксували в типових навчальних планах. Через
це в освітньо-професійні програми внесли назви навчальних дисциплін,
зміст яких був або недостатньо визначений, або не збігався з цілями підготовки фахівців. У структурі та змісті освітньо-професійної програми зміст,
обсяг і рівень підготовки визначали за вимогами освітньо-кваліфікаційної
характеристики, а ще – форму викладення змісту подавали згідно з вимога-
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ми технології створення і застосування засобів діагностики якості освітньопрофесійної підготовки [409]. Через ліцензування, акредитацію та атестацію
ВНЗ розробляли освітні послуги відповідно до стандартів вищої освіти.
Основою процедури атестації був контроль якості вищої освіти, яким керувала держава. Контроль за рівнем якості освітньо-професійної підготовки
фахівців відбувався за допомогою вимірів значень показників якості вищої
освіти, яку набула особа у результаті реалізації ВНЗ освітньо-професійної
програми підготовки, та визначення ступеня їхньої відповідності вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики за критеріями досягнення цілей
вищої освіти. Засобом оцінення значень показників якості вищої освіти визнали критеріально-орієнтований тест досягнень та діагностичні методики,
зорієнтовані на норматив виявлення якостей особи (психометричні тести)
та стандартизацію за результатами пілотних тестувань на репрезентативній
вибірці з метою встановлення діагностичних властивостей тесту [409].
Було введено також компоненту вищого навчального закладу, яка сприяла
забезпеченню більшої відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівців вимогам суспільного поділу праці в Україні та мобільності
системи підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці (згідно
з п.3 наказу Міносвіти за N 405 від 13 листопада 1997 р.). У “Переліку–97” в
назвах спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” відобразили об’єкт, на який була спрямована діяльність
фахівця, а в назвах спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, відображена функція його діяльності. Для усунення
недоліків у підміні об’єктів діяльності у проекті системи стандартів вищої
освіти (Додаток 3 до наказу Міністра освіти від 13.11.1997 р. за N 405) запропонували сформувати зміст варіативної частини освітньо-кваліфікаційної
характеристики, на основі аналізу якої Міністерство освіти зможе дати обґрунтовану відповідь про доцільність внесення тієї або іншої спеціалізації
до списку спеціалізацій [387].
Отже, стандартизація вищої освіти базується на суб’єктно-діяльнісному
підході. Укладали систему стандартів за такими принципами: цілеспрямованості – послідовної реалізації вимог законодавчих актів України за усіма компонентами нормативного і навчально-методичного забезпечення підготовки
фахівців потрібного освітньо-кваліфікаційного рівня; прогностичності –
формування змісту освіти, який забезпечував здатність індивіда виконувати
задачі діяльності, які можуть виникнути в майбутньому, та передбачення
можливості засвоєння змісту навчання індивідом з точки зору його соціально-генетичних здібностей; технологічності – забезпечення безперервності й
послідовності реалізації етапів розроблення нормативної та навчально-методичної документації, за якою результати робіт на попередньому етапі є
похідними даними для роботи на наступному; діагностичності забезпечення
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можливості вимірів рівня досягнення та ефективності, сформульованих в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці і реалізованих на основі освітньопрофесійної програми цілей освітньої та професійної підготовки [387].
Щодо системи освіти та професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей, то потрібно було чітко сформулювати уявлення про характерні ознаки майбутньої професійної діяльності випускника навчального
закладу, функції фахівця, засоби і методи його праці, перспективи розвитку галузі, шляхи підвищення кваліфікації. Це сприяло б визначенню
найефективніших форм і методів організування навчального процесу, застосування певних засобів навчання. Протягом 1980–1982 рр. у всіх галузях
було розроблено і затверджено структуру кваліфікаційної характеристики
фахівців (КХ) та прописані заходи її розроблення. Проте ці документи через
недоліки (задекларованість, неконструктивність та непридатність бути основою діагностування кваліфікаційних вимог до фахівця) не змогли виконати
місію фундаменту для визначення змісту освіти та професійної підготовки
фахівців, для розроблення програмно-методичного та інформаційного
забезпечення навчального процесу (змісту навчання), а також створеннясистеми діагностування якості освіти [387].
Роботи з розроблення нового покоління КХ у ВНЗ виконували впродовж
1988–1989 років. У цьому разі врахували недостатню ефективність попередніх
КХ щодо управління вищою освітою, переглянули зміст та структуру. У вищій школі тільки почали усвідомлювати важливість орієнтації діяльності
ВНЗ на єдиний кінцевий результат – якість підготовки фахівців. Тому автори нової методики створення КХ намагалися, щоб структура та зміст задовільняли основним принципам методології суб’єктно-діяльнісного підходу;
надати КХ статусу основного нормативного документа, який узагальнював
би зміст освіти, тобто відображав цілі професійної підготовки студентів;
професійну діяльність (професію) визначили як рід практичної діяльності
у вирішенні задач різного типу і проблем, яка має певний продукт діяльності (процес або предмет), створений своїми особливими методами та
засобами; структура КХ має складатися з системи типових професійних і
соціально-виробничих задач, до вирішення яких повинен бути підготовлений майбутній фахівець на певному рівні. У КХ, як документі, також мали
фіксувати стандарт якості професійної підготовки – норму професійної
діяльності, відповідно до спеціальності та кваліфікації випускника ВНЗ,
описувати її за типовими задачами і показниками якості їхнього вирішення.
Якість підготовки випускника ВНЗ характеризували за якістю вирішення
ним типових задач – показниками успішності професійної діяльності. На
підставі аналізу професійної діяльності КХ мала давати змогу прогнозувати,
планувати, проектувати та організовувати діяльність системи освіти щодо
підготовки кадрів з вищою освітою, в т. ч. і навчальну діяльність у ВНЗ [387].
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Реформування вищої школи України спрямоване на адаптацію освітньої
системи до європейських стандартів, тобто це складова загального процесу
європейської інтеграції країни. Дослідниця І. Гайдай поряд із позитивними
наслідками цього процесу такими, “як автономія університетів, прозорість
систем вступу та оцінювання, моніторинг якості освіти, мобільність студентів, подолання корупції, входження системи вищої школи України до
європейського та світового освітнього простору”, відзначає і “відмову від
певних національних освітніх особливостей” [47, с. 202]. Вона підкреслює, що
“у більшості ВНЗ України існує практика професійної підготовки вчителя
за двома спеціальностями”, традиційними причинами якої “залишається
збільшення у школах кількості предметів філологічного циклу та потреба
у кваліфікованих учителях-знавцях двох і більше мов” [47, с. 203].
Вища школа України мала ураховувати також досвід вирішення проблем суспільного (в т. ч. міжнародного) поділу праці в умовах ринкової
економіки, концепцію роботи та кваліфікації (Міжнародна стандартна класифікація професій ISCO-88), яка вироблена світовою спільнотою. Вітчизняний досвід суспільного поділу праці прописаний насамперед у Державному
класифікаторі професій ДК 003:2010 (КП), в кваліфікаційних довідниках,
галузевих посадових інструкціях. У цьому стандарті наголошено: виконання фахівцем певної професійної діяльності потребує кваліфікації, що є
неможливим без оволодіння ним необхідного рівня освіти. Це досягається
завдяки реалізації освітньо-професійних програм підготовки і має загалом
відповідати складності професійних завдань та обов’язків.
Розробники концепції стандартів вищої освіти змушені були розширити функцію та зміст КХ та надати цьому нормативному документу нову
назву – “Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)”. ОКХ став документом верхнього рівня у структурі документів, які становлять систему
складових галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, і за
якими реалізується система навчання та професійної підготовки у вищому
навчальному закладі.
Отже, кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки випускників
філологічних спеціальностей, наведені в ОКХ, є основою стандарту якості
професійної діяльності фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.
Наприклад, серед головних практичних функцій підготовки магістра за напрямом “Філологія”, “Мова та література (німецька, англійська, французька,
новогрецька)” в ОКХ виділена комунікативно-навчальна функція, яка уміщує інформаційний, мотиваційно-стимулюючий і контрольно-коригуючий
компоненти. У професійному середовищі магістр іноземної мови повинен
вміти здійснювати: науково-методичну та організаційно-методичну роботу,
упроваджувати у навчальний процес нові інформаційні технології навчання іноземних мов, у т. ч. інтенсивні методи навчання, індивідуалізоване
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навчання тощо; вміти працювати з комп’ютерною технікою й ефективно
використовувати її для оброблення матеріалу і результатів досліджень у
галузі філології [394, с. 7]. Для таких видів освітньої діяльності у магістрів
філології потрібно сформувати вміння “застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання і сучасні технологічні засоби для навчання
чотирьох видів іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння,
читання, письмо) в різних типах середніх навчальних закладів та освітніх
закладів I–II рівнів акредитації” [394, с. 12].
У висновках комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030302 “Мова і література (німецька)’ ДВНЗ “Ужгородський національний університет” за 2016 р. зазначено, що підготовка
магістрів здійснюється відповідно до розробленої освітньо-кваліфікаційної
характеристики, освітньо-професійної програми, засобів діагностування,
навчальних та робочих навчальних планів. На підставі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки фахівців кафедрою
німецької філології розроблено навчальні плани, які затверджені керівником університету. Для конкретизації планування навчального процесу
на кожний навчальний рік складають робочий навчальний план. Згідно з
нормами закону України “Про вищу освіту” обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030302 “Мова і література
(німецька)” становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг кредиту ЄКТС – 30 годин.
Загальний обсяг дисциплін за вибором студента становить 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС. Викладачами кафедри підготовлено презентації
та анотації дисциплін для самостійного вибору здобувачів освітнього рівня
“магістр”. Усі дисципліни навчального плану забезпечені робочими програмами [376, с. 10].
Ще одним важливим державним нормативним документом підготовки
магістрів є “Освітньо-професійна програма” (ОПП). У цьому документі визначили нормативний зміст навчання, встановили вимоги до змісту, обсягу
та рівня освітньої та професійної підготовки магістра певної спеціальності.
ОПП використовують у разі розроблення та коригування навчальних планів
і програм навчальних дисциплін; розроблення засобів діагностування рівня
освітньо-професійної підготовки магістра; визначення змісту навчання як
бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями; визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації [387].
Також було визначено спеціальність як категорію, що характеризує:
– спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця (визначають
через об’єкт діяльності фахівця, відображає насамперед вид його
діяльності і сферу застосування у праці) – (у сфері освіти);
– особливості спрямованості і специфіку роботи в межах професії
(зміст задач професійної діяльності) – ( у сфері праці).
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Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня магістр передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих
функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що
задовільняють вимогам сфери праці до спеціальності [387].
Спеціалізацію спеціальності визначили як категорію, що характеризує
здатність виконувати окремі задачі діяльності фахівця за ознаками різниці
засобів, або (та) продуктів, або (та) умов діяльності в межах спеціальності.
Ці окремі задачі характерні для відносно невеликих груп фахівців в межах
спеціальності [387].
У 2010 році Міністерством освіти і науки була затверджена концепція
організації підготовки магістрів в Україні за спеціальностями та освітніми
програмами. Освітні програми підготовки магістрів були поділені на:
– дослідницькі – поглиблення досліджень в одній з наукових галузей;
– професійні – розвиток професійних та формування управлінських
компетенцій у певній галузі професійної діяльності;
– кар’єрні – вдосконалення (просування) здобутих теоретичних знань
і практичного досвіду для кар’єрного зростання та підготовки до
здійснення управлінської діяльності.
Відповідно до класифікації програм видають дипломи професійного,
дослідницького та кар’єрного магістра. Кар’єрні магістратури можна розглядати як один з видів післядипломної освіти [383]. Таким чином підготовку
майбутніх наукових працівників відокремили від науково-педагогічних та
посилили практичну спрямованість професійних магістерських програм.
З прийняттям цього документа виникла можливість функціонування за одним напрямом підготовки дослідницьких і професійних освітніх програм
підготовки магістрів, проте в університетах потрібно було здійснювати
не менше 25% дослідницьких програм підготовки магістрів. За цим документом також подовжили нормативний термін навчання магістрів усіх
напрямів до півтора – двух років (як зафіксовано в проекті Закону України
“Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про вищу освіту”) для
сполучення теоретичної та практичної підготовки магістрів. Дослідницькі
програми підготовки магістрів залишилися дворічними [383].
Важливе значення для підготовки магістра та впровадження компетентнісного підходу в освіті відіграла прийнята у 2011 р. Постанова Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.
Національну рамку кваліфікацій впроваджено з метою: введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням
вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації
норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в
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Україні; налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку
праці [390]. У Постанові професійна підготовка магістрів була віднесена до
восьмого рівня, який характеризується здатністю “розв’язувати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики”. Набуту здатність реалізують через
дескриптори: знання, уміння, комунікація, автономність і відповідальність.
За час підготовки у магістра мають бути сформованими “найбільш передові
концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або
професійної діяльності і на межі предметних галузей”. Уміння магістрів:
“критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей; розроблення та
реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість
переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну
практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем”. Випускники-магістри повинні вміти спілкуватися
“в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю
в певній галузі наукової та/або професійної діяльності”. Автономність і
відповідальність магістрів проявляється через “ініціювання інноваційних
комплексних проектів, лідерство та повноту автономності під час їхньої
реалізації; соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом
життя, відповідальність за навчання інших” [390].
У зв’язку з цим дуже важливо правильно визначити зміст, структуру
системи професійної підготовки магістрів-філологів, яка полягає передусім
у формуванні важливих професійних якостей; в успішному оволодінні знаннями, уміннями та навичками, необхідними для виконання функціональних обов’язків. На сучасному етапі процес підготовки магістрів відбувається
за прийнятими стандартами. Стандарт вищої освіти підготовки магістрів
за спеціальністю 035 “Філологія” в університетах України було прийнято у
2019 році після врахування всіх зауважень та пропозицій.
Стандарт вищої освіти – це документ, у якому визначені вимоги до
змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових
установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарт вищої освіти розробляють для кожного ступеня вищої освіти в межах
кожної спеціальності відповідно до національної рамки кваліфікацій; використовують їх для визначення та оцінювання якості змісту та результатів
освітньої діяльності ЗВО (наукових установ) [411]. Також в ньому прописані
вимоги до освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до
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наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги
професійних стандартів (у разі їхньої наявності). Стандарт дає змогу закладу
вищої освіти відповідно до освітньої програми за кожною спеціальністю
розробити навчальний план, у якому визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми
проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу,
форми поточного і підсумкового контролю. Також на основі навчального
плану за визначеним ЗВО порядком розробляють та затверджують індивідуальні навчальні плани студентів, що мають складатися у т. ч. також з
обраних здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Заклад вищої
освіти у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається ЗВО, що підтверджує його автономність
[411]. Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології за
стандартом є мова(и) (в теоретичному/ практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших
аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди
текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в
усній формі [443. с. 6]. Це важливо для впровадження нових спеціальностей
для напряму підготовки філологів.
У документі визначені також цілі навчання: підготовка фахівців, здатних
розв’язувати складні задачі і проблеми, а ще проведення досліджень та/або
здійснення інновацій у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і
стилів, організацією успішної комунікації різними мовами [443, с. 6].
Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій,
концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу
лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури,
інформаційно-комунікаційні технології [443, с. 6]. Отже, дотримуючись
принципів стандарту є змога орієнтуватися викладачам на дидактичний
інструментарій, поєднувати методи і засоби, які застосовують у філологічній науці й наукових галузях відповідно до предметних спеціалізацій [443].
На відміну від підготовки магістрів-філологів європейських університетів в університетах України філолог обов’язково здобував спеціальність
вчителя мови та літератури. У провідних університетах на філологічних
факультетах та факультетах іноземних мов підготовка філологів відбувалася
п’ять років. У програмах підготовки рівномірно у годинах були поєднані
мовознавчі та літературознавчі дисципліни, введені спецкурси з мови на
другому та літератури – на третьому курсі, які формували у філологів компетентності дослідників, результатом яких ставали написання та захист
курсових робіт. На п’ятому – випускному – курсі вводили дипломний се-
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мінар, головним завданням якого було сприяти написанню філологічного
дослідження – дипломної роботи. З третього курсу філологам викладали
дисципліни психолого-педагогічного циклу та “Методики викладання мови/
літератури” – у першому семестрі четвертого курсу, які сприяли підготовці
філологів до педагогічної практики в середній школі. Без відриву від навчання студенти були залучені до виховної практики, мали змогу спостерігати
за виховним процесом у школі та проводити виховні години у класі. Перша
чотирьохтижнева педагогічна практика, на якій філолог проводив відкриті
уроки з мови та літератури, проходила у другому семестрі. На початку
п’ятого курсу студенти долучалися до педагогічної (державної) практики у
школі, впродовж якої – два місяці – філологи виконували функції вчителя
за фахом та класного керівника. У змісті підготовки філологів педагогічних
закладів (інститутах) цикл психолого-педагогічних дисциплін був більш
розгорнутим, наприклад: “Методики викладання мови/літератури” вивчалися протягом двох семестрів на 4 курсі, педагогічні практики починалися з
першого–другого курсу, теми курсових та дипломних робіт були пов’язані
з методиками тощо.
В педагогічних університетах Україні, так само, як і в університетах Угорщини та Словаччини, відбувалася підготовки філолога-вчителя за двома
спеціальностями. Такий підхід в українській вищій школі був популярним
ще до ступеневої освіти. В незалежній Україні протягом 1991–1996 рр. професійна підготовка вчителів широкого профілю відбувалася за поєднаними
спеціальностями, тобто основною або додатковою спеціальністю з предметним полем “іноземна мова”. На базі вищої освіти також були розроблені
варіативні моделі здобуття другої філологічної спеціальності. Дослідниця
І. Cоколова виділяє 14 моделей мовного навчання учнів, які потрібно врахувати у разі розроблення компонентів освітньо-професійної програми
підготовки вчителя-філолога. В українських загальноосвітніх навчальних закладах в 1991–1996 рр. реалізують моделі: “російська-українська-англійська
(РУА), українська-російська-англійська (УРА), російська-українська-німецька (РУН), українська-російська-німецька (УРН), російська-українська-французька (РУФ), українська-російська-французька (УРФ), російська-українська-новогрецька (РУНг), російська-українська-англійська-німецька (РУАН),
українська-російська-англійська-німецька (УРАН), російська-українськаанглійська-французька (РУАФ), українська-російська-англійська-французька (УРАФ), російська-українська-англійська-новогрецька (РУАНг), українська-російська-англійська-новогрецька (УРАНг), російська-українська-німецька-новогрецька (РУННг)” [270, с. 15]. Саме такий підхід сприяв працевлаштуванню вчителів України. Дослідниця вважає, що освітні програми
були конкурентоспроможними на ринках освітніх послуг і праці, оскільки
вищий навчальний заклад надавав якісні освітні послуги; запропоновані
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програми були актуальними й варіативними, вони ґрунтувалися на визначених компетенціях фахівця. Систематичне проведення маркетингу ринків
освітніх послуг і праці сприяло внесенню коректив до варіативного компонента програми, а також постійного розширення переліку спеціалізацій;
працевлаштуванню випускників, які отримували методичний супровід у
перші роки професійної діяльності [270. с. 17].
Структуру підготовки магістрів філологічних спеціальностей потрібно
розглядати і за змістом їхнього навчання, адже вона складається зі спеціальної (наукової) та професійної підготовки. Вважаємо, що спеціальну (наукову)
підготовку реалізують у процесі засвоєння студентами дисциплін мовознавчого, літературознавчого, історико-філософського та культурознавчого
циклів. У процесі професійної підготовки відбувається формування компетентностей викладача/вчителя в результаті викладання психолого-педагогічних та методичних курсів, а також педагогічної практики. І спеціальна, і
професійна підготовка забезпечується на бакалаврському та магістерському
рівнях. Бакалаври проходять чотирьохтижневу практику у середній школі,
асистентська практика у магістрів відбувається у вищих навчальних закладах,
зазвичай один місяць.
Освітні програми за напрямом підготовки – 0305 “Філологія” з кодом
спеціальності для магістрів – 8.0305, наприклад, 02 – “Мова та література
(англійська, німецька, французька)” – були розраховані на рік. З 2011 року
у підготовці магістрів відбулися зміни. Розроблені програми підготовки
магістрів за 01 – “Філологія (українська мова та література)”, 02 – “Мова
та література (англійська, німецька, французька)”, навчання на яких триває рік і чотири місяці. Підготовка магістрів відбувається за напрямами
03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035.01 “Філологія (українська мова і
література)”, 035.02 “Мова та література (англійська, німецька, французька)”.
З появою ступеня магістра виникли і нові завдання підготовки викладача
вищої школи, мовознавчого або літературознавчого профілю. Для першого
семестру розроблені такі курси, як “Педагогіка вищої школи”, “Майстерність педагогічної діяльності (педагогічна майстерність)”, “Методика викладання мови/літератури у вищій школі”, головною метою яких є підготовка
магістрантів-філологів до викладання у закладах вищої освіти. Педагогічна
практика відбувається переважно на рідному факультеті впродовж місяця.
За цей час майбутні викладачі мови/літератури ознайомлюються з навчальними програмами, семестровими планами, відвідують лекційні та практичні заняття викладачів, самостійно розробляють конспекти лекційних занять
та проводять відкриті практичні заняття. За час практики магістранти мають
змогу також відвідати та проаналізувати відкриті заняття практикантів,
провести та підготувати як проект психолого-педагогічне дослідження зі
студентами тощо.
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З 2016 року на всіх філологічних факультетах та факультетах іноземних мов введено додаткову спеціальність 014 “Середня освіта”, а це стало
підставою до зміни змісту попередньої освіти філологів. За напрямом 03
Гуманітарні науки за спеціальністю 035 “Філологія” відбувається навчання
магістра, який може самостійно виконувати дослідження з мовознавчих або
літературознавчих наук. Професійну підготовку вчителя та викладача мови
і літератури можна тепер отримати за програмою 014 “Середня освіта”. У
цій програмі було розширено психолого-педагогічний та методичні цикли дисциплін, внесено корективи у підготовку вчителя середньої школи,
оскільки формується НУШ (нова українська школа).
Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей складені навчальні плани, що уміщували такі розділи:
І. Графік навчального процесу.
ІІ. Зведені дані про бюджет часу.
ІІІ. Практика.
IV. Атестація.
V. План навчального процесу:
1. Нормативні навчальні дисципліни (вказано спеціалізації).
2. Вибіркові навчальні дисципліни.
За цим документом розробляли робочі та навчальні програми дисциплін, які засвоювали магістри, оскільки чітко були вказані: кількість годин,
кредитів, години на самостійну роботу, форми проведення та оцінювання
результатів діяльності.
Зміни у вищій освіті магістри філологічних спеціальностей зустріли
позитивно. Доказом є результати емпіричного дослідження у Кам’янецьПодільському (2018 р.) та Львівському (2914 р., 2018 р.) універстетах. Магістри-філологи орієнтуються у запроваджених інноваційних технологіях,
визначили дистанційне навчання – 10%, комп’ютерні технологі – 91,30%
(ЛНУ), 88,88% (КПНУ), інтерактивні методики –80% (ЛНУ), 1,9% (КПНУ).
Майже половину магістрів (69,9% – ЛНУ, 55,6% – КПНУ) погоджуються, що у
професійній підготовці філолога важливе значення має формування загальнопрофесійних компетенцій у взаємозв’язку з гуманітарною, екологічною,
правовою, економіко-управлінською освітою, оскільки це сприяє високій
гнучкості та адаптованості філолога в межах своєї і суміжних професій
(філолог-менеджер, філолог-спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та ін. ).
Професійна підготовка магістрів філологічних спеціальностей відбувається під впливом науково-технічного прогресу, динамічних змін у вищій
школі з впровадженням інноваційних технології, а також розвитку ринку
праці [388]. Студенти мають здобувати під час навчання кваліфікацію фахівця, що і забезпечується викладанням спеціальних дисциплін, визначених
нормативною частиною змісту навчання: “Положення про освітньо-квалі-
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фікаційні рівні” а також навчальними планами і програмами з метою посилення конкурентоспроможності фахової підготовки в галузях філологічної
і педагогічної освіти.
У процесі підготовки магістра філологічних спеціальностей потрібно
звертати увагу на кінцевий результат підготовки до професії. У національному класифікаторі України “Класифікатор Професій” ДК 003:2010 (КП), який
визначає місце і роль професійної назви роботи у системі класифікаційного угрупування професій, поняття “філолог” стосується другого розділу
класифікатора – “Професіонали”, який вміщує професії з високим рівнем
знань у галузі філології, лінгвістики та перекладів (2 444). Випускники можуть виконувати обов’язки графолога, молодшого наукового співробітника,
наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, а також
філолога-дослідника і фольклориста (2 444.1). Є можливість також філологу
згідно з КП посісти місце гіда-перекладача, лінгвіста, перекладача, перекладача технічної літератури, перекладача-дактилолога, перекладача-секретаря
сліпого вчителя (викладача), професіонала з фольклористики, редактораперекладача, філолога (2 444.2).
Магістр зі спеціалізацією “літературознавець”, “літературна творчість”
має відношення до професіоналів у галузі художня творчість (245) – професіонали у галузі літератури (2 451) і має змогу виконувати обов’язки літературознавця (2 451.1), а також літературного співробітника, письменника,
редактора, літературного редактора (2 451.2).
Магістри філологічних спеціальностей – майбутні науковці, тому в
них є можливість посісти посади викладачів (23). До розділу 23 віднесені
професії, для виконання яких працівнику (зважаючи на коло та складності
певних професійних завдань та обов’язків) необхідно мати кваліфікації за
дипломом про повну вищу освіту, тобто рівень спеціаліста, магістра [388].
У с. 55 п.9 закону України “Про вищу освіту” (2014 р.) також вказано, що
“посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь
магістра” [411].
Отже, випускники можуть виконувати обов’язки викладачів університетів
та вищих навчальних закладів (231; 2 310) – професор, доцент (2 310.1);
викладачів середніх навчальних закладів (232): викладач професійного навчально-виховного закладу, професійно-технічного навчального закладу,
вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист заочних шкіл
і відділень (2 320).
Оскільки у розділі “Викладачі” (23) вказано, що для виконання
професійних завдань розв’язання певних проблем чи викладання яки-

240

Розділ 4.

Стан професійної підготовки магістрів-філологів
в університетах України у світлі компетентнісного підходу

хось дисциплін у повному обсязі, магістри філологічних спеціальностей зі
спеціалізаціями “вчитель мови/літератури” або “середня освіта” (з 2015 р.)
мають право посісти місце молодшого наукового співробітника (методи навчання), наукового співробітника (методи навчання), наукового
співробітника-консультанта (методи навчання), що має відношення до
інших професіоналів у галузі навчання (235); професіоналів методів навчання (2 351); наукових співробітників (методи навчання) (2 351.1). У підрозділі “інші професіонали методів навчання (2 351.2)” пропонують виконувати обов’язки викладача (методи навчання), вихователя-методиста;
“інспектори навчальних закладів (2 352)” – посаду інспектора вищих навчальних закладів. Для магістрів-філологів з педагогічною спеціалізацією
у підрозділі класифікатора “інші наукові співробітники в галузі навчання
(235)” вказані також посади молодшого наукового співробітника (в інших
галузях навчання), наукового співробітника (в інших галузях навчання) наукового співробітника-консультанта (в інших галузях навчання) (2 359.1). Є
ще змога виконувати обов’язки організатора позакласної та позашкільної
виховної роботи з дітьми та педагога-організатора за підрозділом “інші
професіонали в галузі навчання (2359.2)” [388].
Визначити місце магістра на ринку праці дасть змогу також національна рамка кваліфікацій як документ, в якому враховані вимоги ринку
праці до компетентностей фахівців, та за ким відбувається національне і
міжнародне визнання кваліфікацій, здобутих в Україні; а також налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці. За цим
документом магістри філологічних спеціальностей відносені до восьмого
кваліфікаційного рівня
Як бачимо, поле діяльності магістрів філологічних спеціальностей достатньо широке, це потребує якісної підготовки. Розглядаємо якісну підготовку
магістра філологічних спеціальностей як “цілісну сукупність властивостей
суб’єкта діяльності, яка визначає його професійний рівень компетентності
й дає йому можливість мати певну соціальну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці, а також визначає готовність опанувати в майбутньому соціальні рівні, адекватні здібностям, і кваліфікації в
системі соціопрофесійних відносин; нести особистісну соціальну та юридичну відповідальність за рішення, що приймається” [113, с. 402]. Щоб усе
здійснити необхідно, щоб сучасні університети України вводили суттєві
зміни у програми підготовки, оскільки професійна підготовка – різновид
освіти, що спирається на загальні фундаментальні засади освітнього процесу
та водночас істотно доповнює їх конкретними знаннями, що відображають
особливості майбутньої професії магістрів-філологів.
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4.3. Аналіз магістерських програм підготовки
філологів в університетах України
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України виникає
необхідність підготовки магістра конкретного напряму за освітньою програмою, в якій враховані вимоги до випускника та його місце в економіці
країни. Ступінь магістра здобувають за освітньо-професійною або за освітньонауковою програмами. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки
магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми –
120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків [411].
У наших університетах немає єдиної освітньої програми підготовки
магістра філології, тобто університети у разі акредитації готують документи
до ліцензування, розробляють/уточнюють програми, впроваджують нові
спеціальності тощо. Проте вища школа в Україні накопичила певний досвід підготовки магістрів у класичних університетах, який варто вивчати та
поширювати для запозичення вищим закладам освіти ІІ – ІІІ рівнів акредитації [211, с. 314–321].
За останні десятиліття підготовка магістрів філологів змінилася з дворічної після чотирьохрічної бакалаврської підготовки на однорічну та
півторарічну (1 рік і 4 місяці) підготовку. Підготовка магістра філології
дає можливість передбачати здобуття особою поглиблених теоретичних,
практичних, знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідно до рівня професійної
діяльності [411].
Підготовка магістрів філології відбувається в умовах кредитно-модульного та компетентнісного підходів, удосконалення програм, розроблення
базових курсів та спецкурсів, елективних курсів, які б задовільняли рівню
кваліфікації випускника, сприяли б формуванню головних професійних
компетенцій. На сучасному етапі також виникає необхідність підготовки
магістра конкретного напряму за освітньою програмою, в якій враховують
вимоги галузевого стандарту підготовки випускника та його місце у структурі галузей економіки [199; 205; 218].
Сьогодні підготовку магістра філології, яка має свої особливості в умовах
реформування вищої освіти України, відносимо до галузі гуманітарних наук
за напрямком 035 “Філологія” (до 2016 р. – 8.030500, потім 7.030500). Ступінь
магістра філології в Україні можна здобути під час навчання за магістерськими програмами на філологічних факультетах, факультетах іноземної мови,
іноземної філології в класичних та педагогічних університетах ІV рівня акре-
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дитації та вищих навчальних закладах ІІІ рівня акредитації, які мають педагогічне спрямування, в Інституті лінгвістики тощо після отримання диплома
бакалавра або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Наприклад, у Київському національному університеті імені Т. Шевченка диплом магістра філології можна отримати, навчаючись в Інституті
філології на денній або заочній формі. Випускники мають змогу отримати
освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр філології” за напрямами “Українська мова та література”; “Мова та література” в т. ч. західноєвропейські
мови: англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька; східні мови:
азербайджанська, арабська, гінді, турецька, китайська, корейська, перська,
японська; слов’янські мови: польська, болгарська, сербська; класичні мови:
латина, давньогрецька); “Фольклористика”; “Літературна творчість”; “Переклад”.
У Львівському національному університеті імені Івана Франка диплом
магістра філології мають змогу отримати випускники двох факультетів –
філологічного та факультету іноземних мов. За напрямом 035 відбувається
підготовка за спеціальностями “Українська мова та література”; “Мова та
література (російська, болгарська, сербська, польська, чеська) ”; “Мова та
література (арабська, перська, японська)”, “Прикладна лінгвістика” – на філологічному факультеті. На факультеті іноземної мови готують фахівців за
спеціальностями “Мова та література (англійська, латинська, старогрецька,
грецька, іспанська, німецька, французька); переклад”. З 2015 р диплом магістра філології мають змогу отримати також за новими спеціальностями:
“Літературна творчість” та “Середня освіта”.
На гуманітарному факультеті НаУКМА готують магістрів за напрямом
035.01 “Філологія (українська мова та література)” за двома освітньо-науковими програмами: “Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика”;
“Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика” [432].
У Вінницькому національному педагогічному університеті імені
М.Коцюбинського на факультеті філології і журналістики ім. М. Стельмаха відбувається підготовка магістрів за напрямами 03 Гуманітарні науки за
спеціальністю 035.01 “Філологія (eкраїнська мова і література)”, додатковою
спеціальністю 014 “Середня освіта. Предметна спеціалізація 01 Українська
мова і література”. Розроблено також магістерську програму за 01 Освіта,
Спеціальність 014 “Середня освіта. Предметна спеціалізація 01 Українська
мова і література”, додаткова спеціалізація “Українознавство”. На факультеті є можливість навчатися за перехресним навчальним планом галузь
знань 01 Освіта, спеціальність 014 “Середня освіта. Предметна спеціалізація
01 Українська мова і література” [416].
На факультеті іноземних мов відбувається підготовка магістрів за освітніми програмами 014 “Магістр середньої освіти (мова і література) англійська,
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німецька)). Викладач англійської і німецької мов та літератур (за кваліфікацією)”; 014 “Магістр середньої освіти (мова і література) німецька, англійська)). Викладач німецької і англійської мов та літератур (за кваліфікацією)”;
014 “Магістр середньої освіти (мова і література) російська, англійська)).
Викладач російської і англійської мов та літератур (за кваліфікацією)”;
035 “Магістр філології (германські мови і літератури) (переклад включно)
(англійська, німецька)). Філолог. Перекладач. Викладач англійської і німецької мов та літератур (за кваліфікацією)”; 035 “Магістр філології (германські
мови і літератури) (переклад включно) (німецька, англійська)). Філолог.
Перекладач. Викладач німецької і англійської мов та літератур (за кваліфікацією)”. Студенти, які завершили підготовку за спеціалізацією 035.04
“Германські мови і літератури (англійська), після навчання за програмою
“Магістр філології (слов’янська мови і літератури) (російська))” можуть
отримати кваліфікацію “Філолог. Викладач російської і англійської мов та
літератур” [417].
На факультеті української філології та журналістики (до 2004 р – факультет української філології) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка готують магістрів за освітньою програмою
“Українська мова і література, спеціальності 014. Середня освіта (українська
мова і література)” зі спеціалізацією: “Українознавство/Редагування освітніх
видань” та 035. “Філологія (Українська мова і література)”, а також за додатковою спеціальністю 014. “Середня освіта (Мова і література (англійська)”.
За рік і чотири місяці випускнику присвоюють кваліфікації: “Магістр. Філолог. Викладач української мови і літератури. Вчитель української мови і
літератури, зарубіжної літератури та українознавства”; “Магістр. Філолог.
Викладач української мови і літератури. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Редактор освітніх видань”; “Магістр. Філолог.
Викладач української мови і літератури. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури і англійської мови” [82, c. 15–18].
За рік і шість місяців можна засвоїти спеціальність 014.01 “Середня
освіта (українська мова і література) ” галузь знань 01 Освіта за освітньою
програмою “Українська мова і література”, отримати спеціалізацію “Редагування освітніх видань” та додаткові спеціальності 014.02 “Середня освіта
(мова і література (англійська/німецька)” (на основі освітнього ступеня “бакалавр”) [82, c. 15–18].
У випускника факультету філології та журналістики, який є найстарішим в Миколаївському державному педагогічному університеті імені
В.Сухомлинського, є змога отримати кваліфікацію магістра філології за
спеціальностями: 014.01 “Середня освіта (українська мова і література;
освітня програма – мова і література (англійська)); 014.01 “Середня освіта
(українська мова і література; освітня програма – редагування освітніх ви-
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дань)”; 035.01 “Філологія (Українська мова та література)” [430], що сприяє
працевлаштуванню випускника на посадах викладача, адміністратора у
середніх/спеціальних навчальних закладах, управлінця в соціально-правових структурах, засобах масової інформації (диктор радіо та телебачення),
комерційних закладах та фірмах, перекладача. Навчання відбувається на
денній, заочній та екстернатній формі.
Факультет іноземної філології – це окремий структурний підрозділ
Миколаївського педагогічного університету ім. В. Сухомлинського, який
функціонує з 1998 року. Сьогодні на факультеті готують магістрів філології
за спеціальностями: 014.02 “Середня освіта. Англійська мова та література”;
035.04 “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)”; “Філологія: Переклад”, “Філологія: Мова і література (німецька)” [431].
У Черноморському національному університеті імені Петра Могили
(м. Миколаїв) на факультеті іноземної філології, починаючи з 2006 р., готують магістрів німецької філології за спеціальністю “Мова та літературa
(німецька та англійська і зарубіжна)”; “Переклад»” за магістерською
програмою зі спеціальності “Мова та література (англійська та німецька,
англійська та французька, німецька та англійська і зарубіжна)”. З 2007 р.
введено спеціальність “Українська мова і література. Іноземна мова (англійська)”. З 2010 р. факультет іноземної філології було перетворено на
Інститут філології, що привело до розширення освітніх програм [435].
З 2018 року в університеті на факультеті за освітньою програмою “Українська філологія, іноземна мова (англійська) та переклад” готують магістрів за спеціалізацією 035.01 “Українська мова та література” [400, c. 4]
У Маріупольському державному університеті (МДУ) підготовка магістрів філологічних спеціальностей відбувається на трьох факультетах денної
та заочної форм навчання. На факультеті філології та масових комунікацій
(створений у 1994 р.) наявні такі програми для навчання: “Українська мова
та література”; за спеціальністю “Середня освіта. Українська мова та література”. На єдиному в Україні факультеті грецької філології та перекладу
(розпочав діяльність у 2002 р) студенти навчаються за чотирма спеціальностями. За спеціальністю “Новогрецька мова і література (переклад включно)” розроблено програми: “Мова і література (новогрецька)”, “Переклад
(новогрецька)”; за спеціальністю “Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська” – “Переклад (англійська)”; за спеціальністю “Середня освіта” – “Мова та література (російська)”; за спеціальністю
“Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська”:
“Мова та література (російська)”, “Переклад (українська, російська, польська)”. На факультеті іноземних мов за спеціальністю “Середня освіта”
розроблено дві програми: “Мова та література (англійська)”; “Мова та література (німецька)”; за спеціальністю “Германські мови та літератури (пере-
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клад включно), перша – англійська” – “Мова та література (англійська)”; за
спеціальністю “Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
німецька” – “Мова та література (німецька)”; за спеціальністю “Романські
мови та літератури (переклад включно), перша – італійська” – “Переклад
(італійська)” [425].
У новому cтандарті також описані компетентності, за якими визначають специфіку підготовки магістрів за спеціальністю 035 “Філологія”, та
програмні результати навчання, як очікувані знання, розуміння, здатності
студентів, набуті в результаті успішного завершення освітньої програми.
Компетентності та програмні результати навчання узгоджені і відповідають
дескрипторам національної рамки кваліфікацій. Також університетам надано право самостійно формувати перелік дисциплін, необхідних для набуття
згідно зі стандартом компетентностей, зважаючи на те, що нормативний
зміст підготовки (мінімум 35%), становлять дисципліни, які забезпечують
досягнення результатів навчання, що визначені цим стандартом. Вищі навчальні заклади при формуванні профілю освітніх програм зазначають
додаткові компетентності та програмні результати навчання, що задовільняють варіативній складовій програм [443].
Зміст програм підготовки магістрів філологічних спеціальностей змінювався відповідно до реорганізації програм навчального процесу з року до
двох, а потім на один рік та чотири місяці. Розглянемо програми однорічної
підготовки магістрів-філологів у Львівському національному університеті
імені Івана Франка. Зміст навчальних програм підготовки магістрів розрахований на поглиблення знань з мовознавчих та літературознавчих дисциплін. До прикладу, за два семестри магістранти української філології
засвоюють такі курси мовознавчого циклу, як: “Методологія мовознавчих
студій”, “Сучасні ономастичні дослідження”, “Українська лінгвогеографія”,
“Актуальні проблеми української граматики”, “Історія лінгвістичних вчень”.
Вивчення кожної дисципліни частіше розраховане на 18 лекційних год та
18 год практичних занять, а це становить два–три кредити, які можуть набрати магістри. Курс завершується обов’язковим заліком або іспитом в
кінці семестру.
З-поміж дисциплін літературознавчого циклу значне місце має курс “Теорія літератури” (36 год лекцій, 18 год семінарських занять, два кредити), який
викладають на філологічному факультеті ЛНУ. Завданнями курсу, який
сприяє формуванню у майбутніх науковців основ фахової теоретико-літературознавчої підготовки, є: ознайомлення з історією світової літературноестетичної думки; вивчення основних літературознавчих течій ХІХ–ХХ ст.;
ознайомлення з законами функціонування літературного твору, що сприяє
формуванню компетенцій його аналізу як явища мистецтва; розуміння
головних закономірностей літературного процесу; вміння репрезентувати
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знання про літературознавчі течії ХІХ–ХХ ст. Навчальний курс “Порівняльне
літературознавство” вміщує 36 год лекцій, 2 кредити. Ця навчальна дисципліна ознайомлює студентів з основами сучасної компаративістики, аспектами
імагології – розділ компаративістики, вивчення якого сприяє сформуванню
вмінь виділяти генетичні і контактні зв’язки; формує вміння досліджувати
зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, з’ясовувати національні питання порівняльної типології, аналізувати образи народів у рецепції інших
етносів та регіонів [233, с. 244–255]. Включення дисципліни “Літературні угрупування міжвоєнного періоду” (36 год, 2 кредити) у програму магістерської
підготовки сприяє формуванню компетенцій дослідників-літературознавців:
усі художні твори аналізують у контексті з часом їхнього написання, подіями біографії того чи іншого автора, дотичними до обраного історико-літературного періоду, поєднуючи з тенденціями європейської літератури за
принципом історизму. Матеріал курсу розроблений під кутом порівняння
історичного, біографічного, естетичного, психологічного, типологічного,
комплексно-системного наукових методів. Такий підхід сприяє формуванню
вмінь визначати основні тенденції функціонування та розпаду літературних
груп міжвоєнного періоду, створює умови для глибокого аналізу творчості
яскравих представників цих угрупувань, для свідчення знань про розвиток
літературних напрямів і стилів, еволюцію окремих жанрів тощо. Отже, курс
сприяє поглибленому вивченню історії української літератури 20–30-р. ХХ ст.,
всієї сукупності літературних угрупувань, та окремих літературних спільнот
як особливих феноменів. Об’єктивно подана діяльність угрупувань тодішньої радянської України й еміграції, встановлена подібність і відмінність
їхніх літературно-мистецьких та ідеологічних переконань. Пропонований
курс вивчає непростий період ХХ ст. у літературі. Таке вивчення здійснюють
шляхом інтерпретації художніх текстів представників різних літературних
об’єднань. Магістранти ознайомлюються з поезією та прозою українського
письменництва міжвоєнного періоду, які входили до угрупувань “Плуг”,
“Гарт”, “ВАПЛІТЕ”, “Аспис”, “МАРС”, неокласиків, “Молодняк”, “Логос”,
“Листопад” та ін.; активно досліджують функціонування літературних напрямів, стилів, еволюцію окремих жанрів. Метою курсу є розгляд письменницьких спільнот чи об’єднань як літературно-процесуальних феноменів і
як суто літературознавчих. Увагу приділяють літературним угрупуванням
міжвоєнного періоду – досі мало вивченим і осмисленим. Завданнями лекційних занять є вивчення двоєдиної проблеми: формування груп 1920–30 рр.
у результаті полеміки про розвиток літератури і динамічність самої полеміки внаслідок активності угрупувань [207; 208, с. 159].
На факультеті іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка курс “Провідні
тенденції світової літератури” висвітлює особливості розвитку сучасної
англійської, американської, німецької, французької, іспанської, латино-
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американської літератур. Мета курсу: познайомити слухачів з найбільш
помітними художніми тенденціями і феноменами в англійській і англомовних літературах 70-х років ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ століття,
сформувати уявлення про актуальну літературознавчу проблематику досліджень з англійської літератури, насамперед, британського роману. В
результаті вивчення даного курсу у студента формуються вміння визначати
основні поняття, які характеризують літературний процес кінця ХХ – поч.
ХХІ століття; зарубіжних і вітчизняних дослідників сучасної англомовної
літератури, визначати проблематику і висновки їхніх досліджень; пояснювати художні новації англійських і англомовних романістів в контексті
загальних тенденцій розвитку сучасної літератури, сформувати знання про
естетичні та літературні погляди, програмні твори провідних англійських
письменників.
Аналіз програм літературознавчого циклу на факультеті іноземних мов
та філологічному ЛНУ імені Івана Франка, на філологічних факультетах
Інституту філології КНУ імені Т.Шевченка та ін. дає можливість розподілити дисципліни на дві групи, вивчаючи які студенти поглиблюють знання
з теорії літератури та історії літератури.
До першої групи відносимо навчальні дисципліни: “Теорія літератури”,
“Порівняльне літературознавство”, “Методологія літературознавчих шкіл”,
“Іван Франко і проблеми теорії літератури та літературної критики”, “Теорія фольклору”, “Теорія жанрів та стилів”(ЛНУ); спецкурси: “Наближення
критичної рецепції до адекватного прочитання тексту”, “Методологічна
поліваріативність літературознавчого аналізу історії українського письменництва ХХ ст.”, “Психологічна модель образів” (Інститут філології КНУ).
Дисципліни другої групи: “Провідні тенденції сучасної світової літератури”, “Літературні групи та угрупування”, “Історія чеської (словацької,
хорватської, болгарської) критики” (ЛНУ); “Історія розвитку літератури і
культури (за напрямом спеціалізації)”, “Британська і американська література ХХI ст.”, “Новітні тенденції у розвитку російської/словацької/хорватської/ чеської/польської літератури” (КНУ) та ін. – сприяють формуванню
компетенцій з історії літератури за спеціалізацією, яку обирає магістр.
Треба також зазначити, що магістранти мають змогу вивчати літературні курси та спецкурси, які спираються на споріднені проблеми теорії та
історії літератури, отже здатні сформувати компетенції з двох визначених
розділів. Серед них виділимо курси: “Поетика українського літературного
бароко”, “Український романтизм”, “Постмодернізм у слов’янській літературі” (ЛНУ); “Українська література в колі європейських стильових течій”,
“Образна символічна система в українській літературі (трансформація та
особливості рецепції)” (Інститут філології КНУ) та ін.
У проаналізованих програмах літературознавчого циклу вказано компетентності, що можуть бути сформовані у магістрів філологічних спеціаль-
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ностей у процесі підготовки, також чітко виділені знання, уміння та навички,
якими буде володіти магістр за умови виконання всіх вимог до вивчення
конкретної літературознавчої дисципліни. Для викладача важливим залишається створення умов для формування та визначення рівня сформованості
зазначених компетентностей. Вважаємо, що реалізація компетентнісного
підходу має передбачати широке використання у навчальному процесі
активних та інтерактивних форм проведення занять: інтерактивних лекцій,
воркшопів, включення ділових та рольових ігор, групових дискусій, тренінгів
тощо [233, с. 244–255].
На філологічному факультеті Львівського національного університету
система лінгвістичних дисциплін, які слухають магістри всіх спеціальностей,
охоплює курс “Загальне мовознавство” (18 год лекцій, 18 год практичних,
72 год самостійної роботи, 3 кредити). Метою курсу є визначення місця мовознавства у системі гуманітарного знання, його предмета, внутрішньої
структури та форм функціонування мови, періодизації історії мовознавства.
Для магістрантів читають також курс “Прикладна соціолінгвістика”, мета
якого – ознайомити з методологічними засадами опису мовної політики
в соціолінгвістиці; аспектами взаємодії мови та суспільства та основними
категоріями соціолінгвістичного аналізу; універсальним та ідіо-етнічними
компонентами в мовному облаштуванні світу; мовною політикою та мовною
ситуацією в Україні періоду СРСР та в незалежній державі.
Для магістрантів філологічного факультету, які навчаються за спеціалізацією “Прикладна лінгвістика”, викладають також курс “Теорія і практика
реклами” (18 год лекцій, 18 год практичних, 36 год самостійної роботи, 2 кредити), який дає можливість вважати рекламу особливим типом комунікації,
ознайомитися з функціями реклами; взаємодією різних типів комунікації
в рекламі: візуальної, вербальної, перформансної, міфологічної, художньої;
максимами спілкування (за П. Грайсом) в рекламі: максими якості, кількості,
доречності, смислу; стратегіями комунікативного впливу в рекламі; історією
виникнення та розвитку реклами; основними видами рекламоносіїв; особливостями рекламного тексту та його жанровими особливостями.
У програмах з курсу “Переклад” ураховані інтегративність компетентності перекладача, їхньою головною метою є ознайомлення студентів
з основними положеннями сучасної теорії перекладу та з проблемами
перекладацької практики на прикладі слов’янских та європейських мов.
Для магістрів-русистів кафедра слов’янської філології розробила курс “Теорія та практика перекладу” (9 год лекцій, 9 год практичних, 90 год самостійної роботи, 3 кредити), мета якого – ознайомити студентів з основними
положеннями сучасної теорії перекладу та проблемами перекладацької
практики на прикладі російської та української мов. Студенти мають змогу
здобути знання в галузі сучасних парадигм теорії перекладу; ознайомитися
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з можливостями перекладу на матеріалі української та російської мов (із
залученням паралелей з інших мов); набути навичок кваліфікації ступеня
адекватності перекладу оригіналові, навчитися визначати серед декількох
перекладів тексту найбільш вдалі; долати труднощі російсько-українського
та українсько-російського перекладу на різних мовних рівнях. Вивчення дисципліни сприяє формуванню таких професійних компетенцій: зіставляти
російську та українську мови з контрастивних та перекладознавчих позицій;
знаходити міжмовні відповідники; розрізняти російсько-українські міжмовні омоніми; аналізувати особливості відтворення семантики і прагматики
мовних одиниць у перекладі на споріднену мову (на матеріалі пропонованих
текстів); кваліфікувати ступінь адекватності перекладу оригіналові та ін.
Для магістрантів факультету іноземних мов кафедра загального мовознавства розробила спецкурс “Філософія мови” (18 год лекцій, 0,5 кредиту), присвячений висвітленню ідей лінгвістичної філософії, її семантичної
та синтаксичної парадигм в історії розвитку філософії мови; прагматичних
аспектів мови у дослідженнях лінгвофілософів від античності до сучасності;
картини мови в концепціях модальних та інтенсіональних логік кінця ХХ ст.
[232, с. 415–425]. Вивчаючи курс “Історія другої мови” (120 год, 9 кредитів),
магістранти факультету іноземних мов вчаться вирішувати мовні завдання,
пов’язані з написанням, читанням, мовленням, розумінням та перекладом.
Курс сприяє формуванню таких компетентностей: використовувати мову
для комунікаційних завдань, у типових ситуаціях під час спілкування, для
редагування документації судочинства та характеристик.
На факультеті іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка всі лінгвістичні дисципліни викладають в аспектах. Розглянемо більш детально курс “Основна
мова (лінгвопрагматичний аспект)” (90 год практичних, 162 год самостійної
роботи, 7 кредитів), який слухають магістранти за спеціальністю “Англійська
філологія”. Навчання магістрантів у межах різних лінгвокомунікативних
аспектів організовано за тематичними блоками, які визначають загальні
напрями роботи, пов’язані з соціокультурною та професійною проблематикою. З-поміж завдань курсу головними є робота над темами та різножанровими видами текстів, а це дає змогу вдосконалювати лексичні та
граматичні навички, розширювати активний та потенційний словниковий
запас, розвивати інтерпретаційні вміння та навички творчого опрацювання
різножанрових літературних та медійних джерел. Це досягається як під
час аналізу текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, у різних
видах мовленнєвої діяльності. Метою курсу є дальше вдосконалення набутих студентами знань з теорії та практики мови, розвиток їхніх творчих
здібностей, розширення різнорівневої мовленнєвої компетенції майбутніх
філологів. У результаті вивчення курсу студент повинен у своїй усній та письмовій комунікації використовувати близько п’яти тисяч слів [238, с. 412–417].
Особливої уваги заслуговує знання та оволодіння:
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–

словотвірним потенціалом сучасної англійської мови та його продуктивними типами;
– ідіоматичним характером висловлювань та іншими усталеними
словосполученнями;
– фразовими дієсловами;
– усними та письмовими скороченнями;
– порівняннями лексикалізованого типу;
– запозиченими словами та висловами, що вживаними у сучасній
мові;
– лексичними елементами розмовного та ділового стилів;
– деякими найпоширенішими реаліями, що є вживаними у мові
[238, с. 412–417].
Усе дає змогу випускникам виявити вміння розуміти різноманітні тексти
(для письмового та усного сприйняття) великого обсягу та розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; висловлюватись вільно і спонтанно,
не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки; ефективно та
гнучко використовувати англійську мову у різноманітних ситуаціях соціального, навчально-аналітичного та професійного спілкування; ефективно
висловлюватися письмово на професійні та загальні теми у різних типах
текстів (персональні та ділові листи, академічні твори, статті, резюме та коментарі, наукові дослідження тощо); розуміти та комунікативно реагувати
на загальну, конкретну та приховану інформацію у таких типах текстів:
лекції, дискусії, дебати, програми радіо та телебачення, академічні та професійні презентації. Програма дисципліни складалася з трьох змістових
модулів, кожен з яких уміщував п’ять тем. Теми першого модуля “Науковий та діловий стилі сучасної англійської мови” присвятили опису людей,
предметів, реалій дійсності (місць, фестивалів, церемоній, святкувань тощо);
написанню інструкцій; ознайомленню з типами розповіді/ викладу подій,
типами дискурсу; написанню оповідання; визначенню особливостей есе
(дискурсивних, міркувань, аргументацій); написанню листа, листа-скарги,
листа-рекомендації, оформленню ділового листування; ознайомленню з
доповідями, звітом/звітом-оціненням; написанню рецензій, повідомлень.
Другий модуль “Дискурсний аналіз тексту” сприяв закріпленню у магістрантів літературознавчих компетентностей у процесі аналізу конкретних
літературних творів, ознайомлював зі структурними компонентами оповідання (A.Carter ‘Werewolf’); послідовністю епізодів в оповіданні (D. Lessing
‘Flight’); типами оповіді (N.Gordimer ‘Is there nowhere else where we can meet?);
символізмом та метафоричністю (K. Chopin ‘The story of an hour’); простором
та часом в оповіданні (S. Beckett ‘One evening’). Третій модуль “Мова засобів
масової інформації (розуміння та переклад)” ознайомлював магістрантів з
парадигмою англо-американських масмедійних видань та їхніми характе-
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ристиками; суспільно-культурними реаліями у публіцистиці Білла Брайсона (за путівниковим есе “Notes from a Small Island”); процесом становлення
особистості в умовах ринкової конкуренції, інформаційних технологій та
економічних криз (за промовою Стівена Джобса перед випускниками Стенфорського університету 2006 року); роботою видатних кореспондентів телеканалів новин CNN та BBC World та їхнім внеском у розв’язання світових
проблем; проблемами сучасної освіти у світовому контексті (за промовою
Кена Робінсона “Schools Kill Creativity”). Теми четвертого модуля “Розвиток спонтанного мовлення на соціально-професійну тематику (рівень С2.2)”
давали змогу ознайомитися з соціальними поглядами та культурними звичаями у сфері людських взаємин, поняттями дружби та взаємодопомоги
(есе Дж. Вьорст); стилями висловлювання у різних мовленнєвих контекстах: від політичної коректності у розмовному дискурсі до норм наукового
спілкування (за статтями Робін Лакофф та В.Ф. Томпсона); з проблемами
соціально-психологічної адаптації людей із різними фізичними або психічними обмеженнями (за статтею С.І. Хайакави); з психологією особистості:
індивідуальність та суспільство; амбіції: аргументи “за” та “проти” (за есе
А. Карнегі та Дж.Епштейна); з проблемами фахового навчання, професіоналізмом та творчою майстерністю; плюсами та мінусами “роботоголізму” (за
текстами базового підручника та статтею А. Каландра). У процесі вивчення
дисципліни студенти читали пропоновані літературні джерела та готували
усну доповідь та/або письмовий твір у вигляді літературознавчого та/або
лінгвістичного аналізу тексту [238, с. 412–417].
У процесі підготовки магістрів філологічних спеціальностей відбулися
зміни:
– один кредит становить 30 (а не 36) академічних годин аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни;
– кількість дисциплін у навчальному році становить не більше 16, а у
семестрі – не більше восьми;
– кількість підсумкових контролів у формі екзамену в одному семестрі
– не більше чотирьох;
– загальний обсяг дисципліни становить щонайменше три–чотири
кредити ЄКТС;
– обсяг кредитів ЄКТС, запланованих на вивчення дисципліни у межах
одного семестру, становить зазвичай 30 кредитів ЄКТС;
– обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить
90–120 кредитів ЄКТС (рік і 4 міс./рік і 10 міс.);
– до кожної фундаментальної дисципліни входить лекційна та практична складова курсу;
– усі навчальні дисципліни та види практик забезпечені навчальними
програмами;
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–

зміст навчальних програм укладений згідно з вимогами освітньої
програми та навчального плану.
Зазначимо, що система ЄКТС заснована на оцінюванні всіх видів робіт
студента, які необхідні для досягнення мети, зазначеної у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка й участь у семінарах і практичних
заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування,
підготовка та захист кваліфікаційної роботи тощо.
Аналіз програм магістрів філологічних спеціальностей у Київському (КНУ), Кам’янець-Подільському (КПНУ), Чорноморському (ЧНУ),
Львівському (ЛНУ), Києво-Могилянській Академії (НаУКМА), Київському
імені Б. Грінченка (КУБГ), Вінницькому (ВДУ), Миколаївському (МНУ),
Маріупольському (МДУ), Східноєвропейському національному педагогічному університеті імені Лесі Українки (СНУ), Тернопільському (ТНПУ),
Харківському (ХНУ) університетах дає змогу зробити порівняння змісту
професійної підготовки.
Традиційно в освітній програмі навчальної підготовки магістрів філологічних спеціальностей 035 “Філологія” передбачене засвоєння до 20 навчальних дисциплін за півтора року (рік і 4 місяці), проходження виробничої
(перекладацької), асистентської (педагогічної), науково-дослідної практик
та проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту магістерської роботи. Програма складається з обов’язкової частини, а це чотири
дисципліни циклу загальної підготовки (ОЗП) та сім навчальних дисциплін
професійної та практичної підготовки магістра (ОФП), всі види практик,
а також кредити/ години на підготовку магістерської роботи. Вибіркова
частина навчального плану охоплює три дисципліни самостійного вибору
навчального закладу, які є обов’язковими для всіх студентів, та дисципліни
вільного вибору, з яких магістрант обирає три предмети.
Порівняльний зміст підготовки магістрів філологічних спеціальностей
подаємо у додатках П.1, П.2., П.3, П.4 де кольорами у таблицях виділили
кожен з розділів програми. У таблиці без змін внесені назви предметів з
програм підготовки магістрів філологічних факультетів та факультетів іноземних мов за спеціальністю 035 “Філологія” та 014 “Середня освіта”. Узагальнили лише декілька назв дисциплін: “Педагогіка та психологія вищої
школи” уміщує “Педагогіку вищої школи”; “Філософія мови” – “Філософію
мови і освіти”, “Філософію літератури і освіти”, “Філософію освіти”; “Філологічний аналіз художнього тексту” – “Лінгвістичний, літературознавчий та
ін. аналіз тексту” (див.: Додатки П.1, П.2., П.3, П.4). У програмах підготовки,
які наближені, ми зауважили, що не всі дисципліни у програмах, наприклад,
загальні професійні, збігаються в усіх університетах. Якщо курс вивчають як
дисципліну вибіркового циклу, у таблиці вона замальована іншим кольором
(див.: Додатки П.1, П.2., П.3, П.4).
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Прокоментуємо програми підготовки магістрів української філології
та іноземних мов деяких університетів.
У Київському національному університеті чинні такі освітні програми:
“Українська мова та література”, “Російська мова та література”, “Російська та західноєвропейська мови”, “Англійська мова та література”. За
освітньою програмою “Англійська та російська мови як іноземні (мова
навчання російська)” (cпеціальність 035.04 “Германські мови та літератури
(переклад включно)”) з 2018 р. магістри впродовж чотирьох навчальних
семестрів мають змогу здобути освітню кваліфікацію: “Магістр філології
за спеціалізацією англійська та російська мови як іноземні”. Програма має
дві спеціалізації “Лінгвістика” та “Дискурсологія” [399].
Порівняння змісту освітніх програм дозволяє стверджувати, що у програмах підготовки магістрів філологічного факультету ЛНУ імені Івана
Франка українського відділення (українська мова; українська література;
літературна медієвістика; теорія літератури; порівняльне літературознавство;
українська мова як мовлення; франкознавство; мовознавство; соціолінгвістика;
літературна творчість; фольклористика; прикладна лінгвістика); слов’янського
відділення (болгарська, польська. російська, сербська, словацька, словенська,
хорватська, чеська мови та літератури); відділення східних мов (арабська, китайська, перська, японська мови та літератури) та нової спеціалізації 014 “Середня освіта”, галузь знань 01 Освіта/педагогіка зі спеціалізацією “Українська
мова” нормативні та професійні дисципліни збігаються, програми різняться
лише дисциплінами спеціалізацій (див.: Додатки П.1, П.2, П.3, П.4) [434]. На
факультеті іноземних мов ЛНУ розроблені програми магістерської підготовки: 035 “Романські мови та літератури”; 035 “Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземна мова та
літератури”; 035 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
німецька: німецька та друга іноземна мова та літератури”; 035 “Романські
мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька
та друга іноземна мова та літератури”; 035 “Романські мови та літератури
(переклад включно), перша – іспанська: іспанська та друга іноземна мова та
літератури”; 035 “Класичні мови та літератури (переклад включно), латинська – старогрецька друга іноземна мова та літератури”, – які також мають
спільні нормативні дисципліни, частково збігаються професійні та вибіркові
курси (див.: Додатки П.1, П.2., П.3, П.4) [421].
У програмах підготовки магістрів за освітньою програмою “Українська
мова і література”, спеціальності 014 “Середня освіта (українська мова і
література)” зі спеціалізацією: “Українознавство/Редагування освітніх видань” та 035 “Філологія (Українська мова і література)”, чинні на факультеті
української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка збігаються нормативні та професійні
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дисципліни. Магістри цих спеціальностей мають змогу отримати ще додатково спеціальність 014.02 “Cередня освіта (мова і література (англійська/
німецька)”, програми якої повністю ідентичні (Див.: Додатки П.1, П.2, П.3,
П.4) [82, c. 194–267].
У Київському університеті імені Бориса Грінченка (Інститут філології) з
2015 року започатковані програми підготовки магістрів філологічних спеціальностей протягом року і п’яти місяців. З 2018 р. магістри навчаються за
зміненими освітньо-професійними програмами 035.05 Філологія: “Мова і
література (англійська)” [201]; “Мова і література (німецька)”, розраховані
на рік і десять місяців [402].
З 2017 р. чинні програми 035.05.2 “Мова і література (італійська)” [403],
“Мова і література (іспанська)” [404], “Мова і література (французька)” [405]
за спеціалізацією “Романські мови і літератури (переклад включно)” (рік
і чотири місяці).
З вересня 2019 р. почала діяти освітньо-наукова програма 035.01 Філологія “Українська мова та література, зарубіжна література” [406], навчання
за якою відбуватиметься рік і чотири місяці. Аналіз програм дає змогу
стверджувати, що нормативні дисципліни повністю ідентичні у цих програмах підготовки магістрів, отже, професійні та вибіркові збігаються за
спеціальностями (див.: Додатки П.1, П.2, П.3).
У Маріупільському державному педагогічному університеті всі програми:
“Філологія. Переклад (українська, російська, польська)” [426]; “Середня освіта. Мова і література (англійська)” [427]; “Середня освіта. Мова і література
(німецька)” [428]; “Середня освіта. Українська мова і література” [429], за якими навчаються магістри, мають спільні нормативні дисципліни. Навчальні
курси професійного та вибіркового спрямування частково збігаються (див.:
додатки П.1., П.2, П.3, П.4).
У програмах підготовки магістрів на гуманітарному факультеті НаУКМА
035.01 “Філологія (українська мова та література)” за двома освітньо-науковими програмами: “Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика”;
“Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика” – також
побачили збіги у нормативному та професійному циклах дисциплін, програми за вибором відрізняються. Зазначимо, що для магістрів програми
“Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика” надані п’ять
вибіркових дисциплін (див.: Додаток П.3) [156, c. 200–208].
У Вінницькому державному університеті підготовка магістрів філологічних спеціальностей відбувається за освітньо-професійними програмами:
014 “Середня освіта (українська мова і література)” з додатковою спеціалізацією “Українознавство” [394, с. 100–102]. 035 “Філологія. Українська
мова і література” [394, с. 109–111]; 014 “Середня освіта (мова і література,
англійська. німецька)”[394, с. 157–162.]; 014 “Середня освіта (мова і літерату-
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ра, російська, англійська)” [394, с. 163–165]; 035 “Філологія (германські мови
і літератури, переклад включно, англійська, німецька) ” [394, с. 166–168],
035 “Філологія (слов’янські мови і літератури, переклад включно, російська)”
(на факультеті іноземних мов) [304, с. 172–174]. У програмах збігаються
нормативні і професійні дисципліни, вибіркові – лише частково, що відображено у додатках П.1, П.2, П.3, П.4.
У Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна з 2015
р. на філологічному факультеті розроблені освітньо-професійні програми
035 Філологія: “Українська мова та література”; “Слов’янські мови і літератури (переклад включно)”; “Класичні мови і літератури (переклад включно)” [434] нормативні і частково професійні дисципліни співпадають, що
представлено у додатках П.1, П.2, П.3, П.4. Також на факультеті іноземних
мов діють програми 035 Філологія: “Романські мови і літератури (переклад
включно)” та “Германські мови і літератури (переклад включно)”. [434].
У Миколаївському університеті імені В. О. Сухомлинського розроблено освітньо-професійні програми 035.01.01 “Українська мова та література”; 014.01 “Середня освіта (українська мова і література)”; 014.02 “Середня
освіта (російська мова і література)” [430]; 035 “Філологія. Німецька мова і
література” [395]. Зауважимо також співпадіння нормативних та частково
професійних дисциплін у програмах, дисципліни за вибором відрізняються,
відповідно до спеціальності (див.: Додатки П.1, П.2, П.3, П.4).
У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили підготовка магістрів відбувається за освітньо-професійними програмами 035.01
“Філологія (українська мова та література)”, 035.033 “Філологія (слов’янські
мови та літератури (переклад включно, перша – польська мова)” та 014.01
“Середня освіта (українська мова і література та англійська мова)” (див.:
Додатки П.1, П.2, П.3, П.4) [398]. Додані також нові програми підготовки
магістрів за спеціальністю 035.041 “Філологія (германські мови та літератури
(переклад включно, перша – англійська мова)” [396] та 035.043 “Філологія
(германські мови та літератури (переклад включно, перша – німецька мова)”
[397]. У додатках П.1, П.2, П.3, П.4 виокремили збіг дисциплін нормативних
та частково – професійних дисциплін у програмах.
У Тернопільському національному педагогічному університеті (ТНПУ)
на факультеті філології і журналістики підготовка магістрів відбувається
за освітньо-професійними програмами: “Українська мова і література. Зарубіжна література”, Спеціальність 014 “Середня освіта (українська мова і
література)” [441]; “Українська філологія” зі спеціальності 035 “Філологія.
Українська мова і література” [442]. Очевидний збіг у програмах дисциплін
усіх циклів. На факультеті розроблена ще нова програма “Українська мова
в публічному управлінні” зі спеціальності 035 Філологія. За цією програ-
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мою магістри вивчають також курси: “Ділова українська мова в публічному
управлінні”, “Публічна комунікація” (професійні дисципліни); “Культура
мови в публічному управлінні”, “Культура фахової мови”, “Фахова мова
спорту”, “Основи бізнес-комунікації”, “Методологія сучасного літературного процесу” (дисципліни за вибором) (див.: Додатки П1, П.2, П.3, П.4).
На факультеті іноземних мов ТНПУ готують магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта: “Мова і література (англійська)” [440]; “Мова і
література (німецька)” [438]; “Мова і література (французька)” [ 439]. У цих
програмах зауважили однаковий зміст обов’язкових предметів та дисципліни, відповідно до конкретної спеціалізації (див.: Додатки П1, П.2, П.3, П.4).
Це має відношення і до освітньо-професійних програм за спеціальністю 035.
Філологія: “Германські мови та літератури (переклад включно, англійська
мова і література)” [436 ]; “Англійсько-український переклад”; “Німецька
мова і література” [437]; “Романські мови та літератури (переклад включно,
французька мова і література)” [439]. Збігаються дисципліни з нормативного
та частково з професійного циклів (див.: Додатки П1, П.2, П.3, П.4).
Аналіз програм підготовки магістрів філологічних факультетів, факультетів іноземних мов, Інститутів філології цих університетів за 2015/16,
2017/18, 2018/19 навчальні роки дає можливість стверджувати:
– в освітніх програмах університетів нормативні навчальні дисципліни
збігаються у всіх спеціалізаціях;
– в освітніх програмах університетів навчальні професійні дисципліни
збігаються частково у всіх спеціалізаціях;
– у програми підготовки всіх університетів включені курси мовознавчих та літературознавчих дисциплін, враховані рівномірно всі
філологічні науки;
– магістранти різних спеціальностей мають змогу обирати вибіркові
дисципліни з університетського списку, тому частково ці дисципліни
також збігаються;
– для студентів усіх філологічних спеціальностей введені дисципліни
з теорії та практики перекладу;
– у підготовку магістрантів включені дисципліни психолого-педагогічного циклу як до професійних, так і до вибіркових;
– магістранти мають змогу вивчати та обирати дисципліни з історикокультурологічного циклу.
До компоненту освітніх програм магістрів філологічних спеціальностей
відносять, крім навчальних дисциплін, також написання магістерських робіт
та всі види практик.
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4.4. Особливості змісту навчання
магістрів-філологів у контексті
формування загальних компетентностей
Результатом підготовки магістрів філологічних спеціальностей вважаємо формування компетентностей і компетенцій як цілісних утворень, які
підлягають аналізу у системі.
Розширене поняття компетентності подає Дж. Равен у праці “Компетентніть у сучасному суспільстві. Виявлення, розвиток та реалізація” (1984 р.).
Вчений обґрунтовує компетентніть як “явище, яке складається з великої
кількості компонентів, більшість з яких відносно незалежні один від одного … деякі компоненти належать передусім до когнітивної сфери, а інші –
до емоційної, … ці компоненти мають змогу заміняти один одного як складові ефективної поведінки” [240, с. 253]. Дж. Равен описує 37 видів компетентностей, представляє їх у таких категоріях, як “готовність”, “здібність”,
“відношення”, “самоконтроль” та підкреслює, що “види компетентності
є мотивованими здібностями” [240, с. 258]. Європейські вчені не лише вивчають, досліджують, вирізняють види компетентностей/ компетенцій, але
й розглядають їх як кінцевий результат освітнього процесу.
У “Національному освітньому глосарії” поняття “компетентність/ компетентності” (Competence, competency/competences, competencies) виокремлено як “динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти. Компетентності лежать в основі кваліфікації
випускника” [389, c. 29]. У глосарії термінів ЄФО (EDF) (1997), компетенцію
визначено як: 1) здатність робити будь-що добре або ефективно; 2) дотримання вимог, що пред’явлені при влаштуванні на роботу; 3) здатність виконувати особливі трудові функції [50].
В. Хутмахер (Hutmacher Walo) у доповіді на симпозіумі у Берні визначив
кілька підходів щодо виділення головних (key) компетенцій. Їх виділяють
лише дві – вміти писати та думати (scriptural thought (writing) та rational
thought), або сім: навчання (learning); дослідження (searching); думання (thinking); спілкування (communicating); кооперація, взаїмодія (co-operating); вміти
зробити справу, доводити справу до кінця (getting things done); адаптуватися
до себе, прийняти себе (adopting oneself) [329].
У процесі підготовки магістрів-філологів розглядаємо формування
компетентності як цілісного утворення, яке можна розглядати як систему.
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Компетентність визначаємо як готовність і здатність до виконання і застосування однієї або багатьох компетенцій (І. Малафіїк) [142, с. 271]. Безумовно,
компетентність, як система пізнавальних можливостей суб’єкта пізнання,
у своїй структурі має ознаки алгоритму, який можна визначити змістовим
наповненнями теми, галузі та пізнавальним досвідом конкретного суб’єкта
[142, с. 271]. Погоджуємося з дослідником, що завдяки компетентності ми
можемо передбачити кінцевий результат, а також зафіксувати проміжні
результати, у цьому полягає функція компетентності. З кінцевим результатом також пов’язаний системоутворювальний чинник. Отримати кінцевий
результат можна тоді, коли суб’єкт пізнаваний за принципом доповнювальності. Структура системи: усвідомлення завдання – продумана послідовність
дій – постійний самоаналіз проміжних результатів [142, с. 272].
Компетенцію розглядатимемо як “штучно створене ціле”, а не природне
явище [142, с. 267]. Погоджуємося з І. Малафіїком, що за умови такого підходу до компетенції, треба встановити її системні характеристики, тобто
“виявити систему “компетенція”, а вже на основі самої системи створити
картину компетенції” [142, с. 268]. Якщо ми компетенцію сприймаємо як
засіб пізнання, у її структурі потрібно віднайти складові, які пов’язані з процесом пізнання, та розглядати його через діяльність. Оскільки діяльнісна
природа компетенції виявляється за умови можливості для магістра-філолога побудувати чуттєвий та гностичний образи, а також ввести поняття,
які вивчає й встановити зв’язки між ними, відбувається її практичне спрямовання. Функція цієї системи (за І. Малафіїком) – бути методом, засобом
та інструментом пізнання у конкретній ситуації, яка виникає у навчальному
процесі. Погоджуємося з дослідником, що “визначальним поняттям у цілісності, якою є компетенція, є схема дій”, тому “структура цього цілого
формується навколо уміння”, до якого “підтягуються” знання і таким чином
компетенція є цілим, утвореним дією таких зв’язків: схема дій – маніпулятивні дії – знання – навички – досвід виконання операціональних дій” [142,
с. 270].
На думку В. Коваль, “формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів визначається як складний процес, під час якого
набуваються компетенції, що включають отримані знання, набуті вміння,
навички з фундаментальних і спеціальних філологічних дисциплін, досвід,
способи мислення, цінності, інтереси, прагнення, спроможність відповідати
за прийняті рішення у процесі професійної діяльності, що виявляється у
здатності фахівця діяти професійно згідно з визначеними державою освітніми стандартами, виявляти особистісний педагогічний імідж і демонструвати
професійні характеристики” [95, с. 28].
Тому “модернізацію структури, змісту й організації освіти на засадах
компетентнісного підходу, переорієнтацію змісту освіти на цілі сталого роз-
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витку” у Доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначили ключовим напрямом державної освітньої політики [378, с. 3]. Діяльність органів
управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави у світлі нової парадигми розвитку освіти спрямовані
на “оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та
особистісної орієнтації” [378, с. 10]. Це потребує враховувати світовий досвід та принципи сталого розвитку, перехід від процесної до компетентнісної
парадигми освіти.
Компетентнісний підхід (Competence-based approach) у “Національному освітньому глосарії: вища освіта” окреслено як “підхід до визначення
результатів навчання, що базується на їхньому описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом
реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрований” [389, c. 29].
У сучасній педагогіці є декілька думок щодо впровадження компетентнісного підходу в освіті. По-перше, “компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми, де переважає
транслювання знань, формування навичок на створення умов для оволодіння
комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника до
виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового
соціально-політичного простору, насиченого ринковою економікою, інформацією і комунікацією” [240, с. 138]. По-друге, “компетентнісний підхід висуває на перше місце не поінформованість учня, а уміння вирішувати проблеми” [24, с. 10]. По-третє, впровадження компетентнісного підходу, зумовлене
загальноєвропейською і світовою тенденціями інтеграції, глобалізації світової економіки, та зокрема, невпинно нарастаючими процесами гармонізації
“архітектури європейської системи вищої освіти”. По-четверте, включення
компетентнісного підходу у систему освіти визначено зміною освітньої парадигми, яка відбувається, як “сукупність переконань, цінностей, технічних
засобів тощо, що характерно для членів суспільства” [72, с. 2–3]. Усвідомлення цього підходу певною мірою залежить від розуміння сутності і змісту
понять “компетенція” і “компетентність”, які розкриті нами в підрозділі 1.2.
монографії.
Впровадження компетентнісного підходу в освіті України змінює всю систему загальноосвітньої та професійної школи, створює умови для переходу
до нового типу навчання та виховання. Це має докорінно змінити і систему
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в Україні.
Дослідники виділяють різні види комптентностей щодо конкретних видів
діяльності. У процесі підготовки магістрів філологічних спеціальностей
має бути сформовано чотири групи компетентностей: соціально-особистісні
(КСО), загальнонаукові (КЗН), інструментальні (КІ) та професійні (ПК).
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Педагогічна практика накопичила достатньо визначень професійної
комптентності викладача, розглянемо головні з них. Володіння педагогом
необхідною сумою знань, умінь, навичок, які забезпечують сформованість
його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, а також його особистості як носія визначених цінностей, ідеалів та педагогічної свідомості, –
це і є професійна комптентність (Г. М. Коджаспірова) [94, c. 66].
Професійна компетентність – феномен, що базується на знанні, інтелектуальному та особистісному досвіді, єдності теоретичної та практичної
готовностії до виконання педагогічної діяльності (І. Зимня, В. Сластьонін).
Визначають професійну компетентність і як сукупність професійних знань,
умінь, а також способів виконання професійної діяльності (Е. Зеєр).
Компетентність як єдність теоретичної та практичної готовності педагога до виконання професійних функцій характеризує не лише діяльність, але
й самого педагога як її суб’єкта у самостійній, відповідальній, ініціативній
взаємодії зі світом. Компетентність інтегрує професійні й особистісні якості
педагога, спонукає до оволодіння знаннями, цілеспрямованої реалізації у
діяльності, активізує педагога на развиток особистісних здібностей через
самореалізацію до соціально корисної діяльності, забезпечує професійне
становлення вже у період навчання у вишах. Тому педагогічну компетентність можна визначити як “здатність викладача до ефективної реалізації у
системі освіти ціннісних установок, які соціально схвалені, та досягнення
найкращих педагогічних результатів через професійно-особистісний саморозвиток” [26]. Професійну комптентність окреслюють через феномен, який
пов’язаний з поняттям “педагогічна культура” та є його базовим компонентом, що сприяє формуванню спеціаліста високої культури [25, с. 37–44].
Професійну компетентність розглядаємо і як сукупність педагогічних і
психологічних знань, умінь комунікувати, навичок оволодіння голосом та
засобами невербального спілкування, саморегулювання, уміння застосовувати внутрішню техніку.
У працях дослідників сьогодні простежується і психологічний підхід
у визначенні професійної компетентності як характеристики особистості
педагога, як форми активності, що охоплює і результативний компонент
(О.Арцишевська, І. Зимняя, М. Кабардов, Б. Рей). У вивченні професійної
компетентності акцентують і на особистісних можливостях викладача, які
дають змогу самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Цей підхід потребує визнання унікальності особистості як представника визначеної культури, її інтелектуальної та моральної свободи, права
на повагу (Н. Блауберг, Є. Юдін, Н. Кузьміна, В. Шакуров).
Відомий і системний підхід, коли вчені визначають педагогічну компетентність як систему, що охоплює спрямування філософського, психологічного, соціологічного, культурологічного, особистісного плану. Профе-

261

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

сійну компетентність педагога визначають не лише за базовими знаннями
й вміннями, але й ціннісними орієнтаціями спеціаліста, мотивами його
діяльності, стилем взаємин, загальною культурою, здібностями до розвитку
свого творчого потенціалу, за умови браку жодного компонента, що призведе до руйнування всієї системи або зменшення ефективності діяльності
педагога (Н. Запрудській, О. Ломакіна).
Професійно-педагогічну компетентність Н. Кузьміна розглядає як сукупність вмінь педагога – суб’єкта педагогічного впливу особливим способом
структурувати наукове і практичне знання з метою найкращого розв’язання
педагогічних завдань [120].
З точки зору С. Соколової, педагогічна компетентність – інтегральна
професійно-особистісна характеристика, яка “виявляє себе у характері
суб’єктності педагога у професії” та забеспечує готовність і здатність викладача виконувати педагогічні функції відповідно до заявлених норм, стандартів і вимог раціонально використовувати всю сукупність цівілізаційного
досвіду у справі виховання і навчання; бажання й уміння створювати нову
педагогічну реальність на рівні цілей, змісту, технологій, а також розуміння
й цілісне бачення педагогом освітнього простору та конкретної педагогічної
ситуації у ньому як гуманітарного феномена. Зокрема є чинником збереження напрямку діяльності, що проявляється у стилі педагогічної діяльності
та педагогічної кваліфікації [271, с. 7].
До прикладу, А. Маркова виділила чотири види професійної
компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну та індивідуальну. Спеціальна (діяльнісна) компетентність характеризує володіння діяльністю
на високому професійному рівні та включає не лише спеціальні знання,
але й уміння застосовувати їх на практиці. Соціальна пояснює володіння
способами спільної професійної діяльності та співпраці, прийомами професійного спілкування, що прийняті у професійній спільноті. Особистісна
компетентність охоплює володіння способами самовираження та саморозвитку, засобами, що протистоять професійній деформації; здатність
спеціаліста планувати свою професійную діяльність, самостійно приймати
рішення, бачити проблему. Індивідуальна характеризує володіння прийомами саморегулювання, готовність до професійного росту, несхильність до
професійного старіння, наявність стійкої професійної мотивації. Важливою
складовою професійної компетентності вона вважає здатність самостійно
здобувати нові знання й уміння та застосовувати їх у практичній діяльності
[145, с. 25].
Розглядає професійну компетентність А. Маркова і як сукупність п’яти
сторін трудової діяльності: педагогічна діяльність; педагогічне спілкування;
особа педагога; навченість – здатність до навчання; вихованість – здатність
до виховання. У середині кожного блоку виділяють об’єктивно необхідні:
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педагогічні знання й уміння (дії, виконані на достатньо високому рівні);
професійно-психологічні позиції (самооцінювання, усвідомлення сутності
своєї праці); психологічні особливості, пов’язані з пізнавальною (педагогічне
мислення, рефлексія, самооцінювання, спостережливість) та мотиваційною
(мотиви, цілеутворення, інтереси) сферами [145, с. 50].
Так, Ю. Лобейко, Т. Новіков, В. Трухачов компетентність виділяють у
структурі творчої індивідуальності педагога, пов’язуючи її з кваліфікацією
спеціаліста. У цьому разі компетентність педагога розглядають ширше,
ніж компетентність будь-якого професіонала, оскільки педагогічна професія є складною системою взаємодії з людьми, які по-різному мислять,
мають різні характери, різні цілі, відносяться до різних груп та спільнот.
Отже, у структурі творчої індивідуальності педагога виділяють два види
компетентності – загальнокультурну та професійну [136, с. 128–129]. В такому
випадку можна виділити п’ять компонентів педагогічної компетентності:
спеціальна і професійна компетентність щодо дисципліни, яку викладають;
методична компетентність щодо способів формування знань та вмінь студентів; соціально-психологічна компетентність пов’язана зі спілкуванням;
диференціально-психологічна компетентність щодо мотивів, здібностей, направленості студентів; аутопсихологічна компетентність щодо досягнень та
недоліків особистісної діяльності [126, с. 129]. Всі ці компоненти репрезентовані таким чином, що аутопсихологічна компетентність пронизує всі інші
її види, а соціально-психологічна відображає зв’язок із загальнокультурною
компетентністю [126, с. 130].
Розглянемо окремо загальнокультурну компетентність, яка складається з когнітивних, комунікативних та інтерактивних компетенцій, які потрібно розвивати у магістрів філологічних спеціальностей. Вміння формувати картину світу, стереотипи, образи та співвідносити їх з системою
принципів, понять, законів, сформованих на основі синтезу наукових
знань вважаємо когнітивними компетенціями. Комунікативні компетенції
розуміємо і як формування знань про способи орієнтації в різних ситуаціях,
вільне володіння вербальними та невербальними засобами спілкування,
або як емпатичну якість педагога. Інтерактивні компетенції потребують
наявності вмінь, пов’язаних з налагодженням продуктивної педагогічної
взаємодії, найбільш виразною формою якої є співпраця, співтворчість.
Вона виявляється у тому, що педагог розглядає себе як професіонала, а
студента – як особистість. Проте високий рівень компетентності залежить
від специфічних особливостей пізнавальної, емоційно-волевої сфери, темпераменту й характеру особистості.
Отже, формування педагогічної компетентності відбувається через здобуття окремих педагогічних умінь, які мають яскраво виражені ознаки. В
основі сутності педагогічного уміння – єдність теоретичної і практичної
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підготовки, їхній багаторівневий характер (від репродуктивного до творчого) і можливість розвитку вмінь шляхом автоматизації окремих дій. Всі
педагогічні уміння, що становлять сутність професійної компетентності педагога, можна розподілити за їхнім змістом на дві великі групи: теоретичної
готовності та практичної готовності. Розглянемо ці вміння, оскільки вони
дають змогу зрозуміти сутність професійних компетенцій, які мають сформуватися у магістра-філолога в процесі навчання у вищому навчальному закладі. До вмінь теоретичної готовності відносимо аналітичні, прогностичні,
проективні та рефлексивні вміння педагога. Зокрема, аналітичні пов’язані
з умінням подрібнювати педагогічні явища на складові, осмислювати кожну частину, знаходити в теорії навчання й виховання ідеї, закономірності,
адекватні логіці явища; вміння правильно діагностувати педагогічне явище;
вміння знаходити головну педагогічну проблему і способи її розв’язання.
Прогностичні вміння пов’язані з прогнозуванням розвитку колективу, особистості, педагогічного процесу загалом, з отриманням результатів запровадження методів, прийомів та засобів. Проективні вміння дають можливість
педагогові переводити цілі та зміст освіти і виховання у конкретні педагогічні задачі; враховувати можливості матеріальної бази та особистісно-ділові
якості; підбирати види діяльності щодо поставлених завдань; планувати
індивідуальну роботу; робити оптимальний відбір змісту, форм, методів та
засобів педагогічного процесу; планувати систему прийомів стимулювання
активності студентів. На заняттях з курсів “Психологія ” та “Педагогіка”, ще
на рівні бакалаврату, студенти повинні формувати рефлексивні вміння, які
відіграють надзвичайно важливу роль у професійному становленні магістра. До рефлексивних умінь відносимо вміння аналізувати поставлені цілі,
їхнє переведення в конкретні завдання; співвіднесення змісту діяльності з
визначеним завданням; уміння ефективно застосовувати методи, прийоми,
засоби у педагогічній діяльності та співвіднести їх з віковими особливостями студентів. Магістранти повинні також навчитися аналізувати причини
успіхів та невдач, помилок і складностей у процесі реалізації поставлених
завдань; досвід особистісної діяльності відповідно до вироблених наукою
критеріїв та рекомендацій. Програма підготовки магістрів до педагогічної
діяльності уміщує і курси “Методика викладання мови (літератури)” на рівні
бакалаврської підготовки, що пов’язані з курсами “Методика викладання
мови (літератури) у вищій школі”, “Педагогіка вищої школи”, “Педагогіка
та психологія вищої школи”, що дають змогу формувати та розвити рефлексивні уміння.
Уміння практичної готовності за змістом розподіляють на організаційні,
комунікабельні, прикладні. До організаційних долучаємо уміння, що включають розвиток сталих інтересів до різноманітних видів діяльності, формування потреб у знаннях, навичках; стимулювання актуальних знань і життєвого
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досвіду; створення спеціальних ситуацій, які мають педагогічний потенціал
для навчання й виховання (мобілізаційні); здобуття, інтерпретування й
адаптування інформації щодо завдань навчання та виховання; викладання
матеріалу ясно, чітко з урахуванням специфіки предмета та особливостей
аудиторії; конкретність, логіку у побудові розповіді, пояснення, бесіди, проблемного викладу; використання органічного поєднання індуктивного та
дедуктивного методів викладання матеріалу; застосування ТЗН, наочності.
Організаційні уміння сприяють магістрам у проведенні оперативної діагностики, коригування рівня засвоєння матеріалу (інформаційні); визначати індивідуальну та групову “зони найближчого розвитку”; створювати
умови для розвитку пізнавальних інтересів і особистісних рис студентів;
стимулювати пізнавальну самостійність і творче мислення. Ці уміння дають можливість індивідуалізувати навчання (розвивальні); формувати морально-ціннісні установки і науковий світогляд; прищеплювати інтерес до
навчальної діяльності, науки, професії; розвивати соціально важливі якості
через організування спільної творчої діяльності (орієнтаційні).
До комунікативних відносимо перцептивні уміння: сприймання та інтерпретацію інформації в процесі педагогічної взаємодії; проникнення в
особистісну сутність людини через оцінення її зовнішньої характеристики;
вірогідне прогнозування динаміки розвитку загальних та індивідуальних
здібностей особистості; виділення головних рис особистості, її соціальноціннісних орієнтацій. До комунікативних вмінь відносимо також і вміння
педагогічного спілкування: застосування “комунікативної атаки”; налагодження психологічного контакту, взаємодії; управління спілкуванням (ціленаправленість, зняття психологічних бар’єрів, визначення провідних мотивів
поведінки, досвід емоційних переживань, атмосфера щастя); налагодження
зворотного зв’язку (емпатійна взаємодія); педагогічну техніку (культура
мовлення, управління своїм фізичним та психологічним станом, наблизити
до себе, образно передати інформацію). Прикладні уміння практичної готовності характеризуються художніми (естетичне оформлення діяльності) та
організаційними [231, с. 513–517]. Уміння, прокоментовані нами, потрібно
сприймати як надзавдання до формування компетентностей у магістрів
філологічних спеціальностей. Досвід підготовки філологів як майбутніх викладачів/вчителів дає змогу стверджувати, що задатки цих умінь потрібно
формувати ще на студентській лаві, оскільки вони сприяють формуванню
професійних компетентностей.
Дослідниця О. Патріна розглядає структуру педагогічної компетентності викладача ЗВО як суму психологічних: знання комунікативних стратегій; рефлексія досягнутого рівня професійного розвитку; рефлексія якості
результатів реалізації педагогічної діяльності; дидактичних: методологічні,
психолого-педагогічні знання; вміння викладати; методичних компетенцій:
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вміння проектувати навчальний процес; вміння творчо вирішувати педагогічні завдання, що взаємопов’язані між собою [177, с. 60].
Професійну компетентність магістра-філолога, майбутнього викладача, розглядатимемо як інтегративну якість особистості, репрезентовану у
сукупності компетентностей педагогічної та предметної галузі знань, а також
комунікативної, дидактичної, креативної, дослідницької, толерантної компетентностей (див.: Додаток М).
Так, Л. Петровська визначає комунікативну компетентність як якість особистості та пропонує спеціальні тренінги для формування комунікативних
умінь [182]. Комунікативна компетентність – здатність спілкування рідною
та іноземними мовами визнана ключовою компетентністю європейця.
А ось М. Оліяр доводить, що ефективність формування комунікативностратегічної компетентності майбутніх педагогів залежить від комплексного
використання загальнодидактичних принципів. З-поміж них, дослідниця
виокремлює принцип комунікативної спрямованості процесу вивчення
студентами дисциплін лінгвістичного циклу, який запрограмований на опанування стратегіями і тактиками комунікативно доцільного використання
мови як засобу спілкування і спрямовує увагу на організування активної
практичної мовленнєвої діяльності майбутніх педагогів, багаторазового
розв’язання ними комунікативних завдань. Це один з основоположних
принципів методики розвитку мовлення, що закономірно випливає з основної функції мови у суспільстві – комунікативної [170, с. 217–218]. Комунікативна функція безпосередньо “акумулює інші функції, адже саме в процесі
взаємодії між індивідами комунікативної спільноти відбувається і обмін
досвідом, і пізнання, і актуалізація цінностей, і розвиток особистості” [244,
с. 76–77].
Найважливішою професійною компетентністю викладача-філолога слід
вважати і дидактичну. У процесі набуття знань з психолого-педагогічних,
соціальних, загальноосвітніх дисциплін у магістрів формуються професійнопедагогічні, спеціальні та самоосвітні вміння. Так, О. Мутовкіна підкреслює,
що сформовані навички творчої педагогічної діяльності трансформуються у
реальний діяльнісний стан і можуть функціонувати як способи діяльності.
Знання, вміння та навички необхідні викладачу для проектування власної
технології навчання студентів, конструювання логіки навчального процесу,
розв’язання труднощів та проблем, впровадження прийомів самостійного
й мобільного рішення педагогічних задач, генерування ідей, формування
нестандартного мислення [162]. Покрокове ознайомлення з механізмами
методів, прийомів, моделями навчання, освітніми технологіями та активне
залучення магістрів до їхнього впровадження сприяє самоосвіті, підняттю
рівня професіоналізму, тобто формуванню дидактичної компетентності
у випускників. Серед компетенцій, за якими уточнюють дидактичну ком-
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петентність, розглянемо лише інтерактивну, що важлива для магістрів
філологічних спеціальностей в умовах реформування європейської вищої
школи. Впровадження інноваційних технологій у фахові курси з підготовки
майбутніх викладачів є необхідним і важливим моментом їхньої адаптації
до роботи за новими програмами в умовах реформування вищої школи.
Інтерактивна технологія навчання дає можливість майбутнім педагогам
долучитися до сучасних європейських освітніх технологій, навчитися поєднувати традиційні (класичні) та інноваційні форми організування взаємодії
студентів і викладачів в аудиторії, створювати умови для розвитку самостійності, формувати та розвивати творчі здібності, комунікативні компетенції,
активізувати студентів як рівноправних суб’єктів навчання. Застосування різних типів міжособистісної взаємодії, впровадження інтерактивних методик,
як засвідчує досвід роботи з магістрантами, сприяють не лише активізації
студентів, але й піднімають методичний рівень майбутнього викладача,
оскільки результатом роботи студентів є презентація проекту – розроблення
конспекту та мікровикладання фрагменту заняття із застосуванням інтерактивної технології [199, с. 185–194; 231, с. 513–517; 238, с. 412–417].
Важливою у сучасних умовах реформування вищої школи є інформаційна компетентність, яка характеризує не лише вміння користуватися
комп’ютером, а загалом уміння застосування інформаційно-комунікаційних
технологій для задоволення своїх особистісних і професійних цілей. Внесок
ІКТ у галузь викладання різних мов є неоціненним, на думку вчених-методистів. Викладання мови слов’янської, іноземної, рідної відрізняється від
викладання інших дисциплін тим, що “головним завданням викладача має
бути розвиток комунікативних умінь паралельно з отриманням мовних і
культурних знань. Для розвитку комунікативних умінь, окрім тренування,
необхідним є контакт з оточенням, в якому мова вживається. Звідси головним мотивом для використання технологій на заняттях з іноземної мови
було і є “введення” учня/студента до мовного середовища, показ того, як
мова використовується її носіями в реальних ситуаціях спілкування. Як
наслідок, різні технології, які “втілюються у продуктах, створених для використання в Інтернеті або в спеціально обладнаних мовних лабораторіях,
мають за головну мету презентацію автентичних текстів будь-якого виду”
[106, с. 439], сприяють формуванню навичок.
Компетенції, які характеризують інформаційну компетентність, мають
відношення до формування умінь використовувати браузер і мультимедійні
програми для відео- та аудіоавтентичних матеріалів у вигляді файлів для
скачування або потокового аудіо- та відео-; у межах мовних лабораторій
користуватися спеціальними пристроями (CD, відеоплеєр, DVD тощо);
впроваджувати комп’ютер для розуміння усного мовлення, спостереження
за мовними механізмами і мовними типами, які використовують у конкрет-
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них комунікативних ситуаціях, для збагачення словника, ознайомлення з
культурою країни, мову якої вивчають; упровадження технологій для тренування студентів за допомогою різних продуктів CALL (Computer-assisted
language learning – прискорене вивчення мови за допомогою комп’ютера);
уміння використовувати програмне забезпечення, спеціально розроблене
для локальної мережі. Таке програмне забезпечення, що використовують
для особистого тренування, включає різного типу мовні вправи (зазвичай
закритого); тексти на розуміння усного й писемного мовлення; вправи на
розвиток словника та узагальнення граматичних правил; завдання на породження писемного мовлення на основі певного мультимедійного матеріалу;
завдання на розвиток усного мовлення; можливість запису свого мовлення
з метою контролю рівня сформованості вимовних навичок” [106, с. 440].
Проте до структури педагогічної компетентності магістра-філолога,
майбутнього викладача, потрібно долучити ще й предметні компетентності/
компетенції, що, безумовно, доповнять ті професійні вміння й навички, які
необхідно сформувати у викладача мови та літератури.
Радою Європи у процесі розроблення рівнів володіння іноземною мовою (1990 р.) було виділено стратегічну, соціальну, соціолігвістичну, мовну та
навчальну компетенції, які окреслюють мовознавчу компетентність філолога.
На думку Р. К. Мін’яра-Білоручева професійну компетентність викладача/
вчителя іноземної мови визначають: загальна педагогіка, дидактика, методика, психологія, лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, семіотика,
логіка [152].
Комунікативну компетентність потрібно розглядати як комплекс компетенцій, до якої входять: лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична
компетенції [379, c. 33]. Дослідники методики викладання іноземних мов
до комунікативної компетенції додають ще такі компетенції: вербально-комунікативну (здатність опрацьовувати, групувати, запам’ятовувати й у разі
необхідності, згадувати знання, фактичні дані, застосовуючи мовні позначення); лінгвістичну (здатність розуміти, продукувати необмежену кількість
мовно правильних речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил
їхнього поєднання); вербально-когнітивну (здатність брати до уваги під час
мовленнєвого спілкування контекстуальну доречність і вживання мовних
одиниць для реалізації когнітивної та комунікативної функцій); метакомунікативну (здатність володіти понятійним апаратом, який необхідний для
аналізу та оцінення засобів мовленнєвого спілкування) [48, c. 19].
Так, Я. Крапчатова вводить англомовну компетенцію в аудіюванні (АКА)
як сукупність (фонетичних, лексичних, граматичних) знань, рецептивних
(фонетичних, лексичних і граматичних) навичок, аудитивних вмінь та здібностей. Це дало можливість визначити АКА як “здатність особистості
коректно сприймати, розуміти та реагувати комунікативно на мовлення
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носіїв або не носіїв англійської мови, яка базується на складній і динамічній
взаємодії знань, навичок, вмінь та комунікативних здібностей” [112, c. 32].
До мовознавчих компетентностей потрібно додати лінгвістичну компетенцію – взаємодію психолого-педагогічної та філологічної компетенцій,
адже це той рівень професіоналізму викладача іноземної мови, на якому
проявляється готовність викладача інтерпретувати текст з різних позицій
[282, с. 35]. З точки зору І. Трешиної професіональна компетентність викладача іноземної мови реалізується як синтез, нероздільна єдність змістового
та структурного компонентів, які виявляються через професійно-лінгвістичну, соціальну, компенсаторну та особистісні риси. Професійно-лінгвістична
компетенція охоплює психолого-педагогічну, частину якої становить методична й філологічна компетенції. До складу філологічної компетенції відносять
лінгвістичну, соціокультурну й загальногуманітарну [282, с. 35].
Філологічні компетенції потрібно визначати як вузькоспеціальні педагогічні компетенції, які потрібно формувати всім магістрам-філологам, без
конкретизації, які мови та літератури вони викладатимуть. Ці компетенції
ми відносимо до предметних та розглядатимемо ширше, ніж І.Трешина,
беручи до уваги комунікативні компетенції в галузі рідної та іноземної мови,
що пов’язані з лінгвістичними (фонетичні, лексичні, граматичні, орфографічні навички); соціокультурними (знання про рідну країну і країну, мову
якої вивчають, норми поведінки і культури); дискурсивними (уміння логічно
побудувати спілкування); стратегічними (уміння прогнозувати складності у
спілкуванні). До філологічних компетенцій додамо ще й мовознавчі, літературознавчі, культурознавчі, які, безумовно, пов’язані і з соціальними компетенціями, що характеризуються готовністю розпочати спілкування, слухати
та чути співбесідника, вміннями вибрати набір мовних засобів залежно від
статусу та соціальної ролі адресата. Безпосередньо до філологічних компетенцій необхідно відносити і методичні компетенції, які охоплюють знання,
уміння і навички (визначити кінцеві й проміжні цілі, планувати, провести
й проаналізувати заняття, налагодити й реалізувати міжпредметні зв’язки
з дисциплінами мовного, літературознавчого, психолого-педагогічного циклів тощо). Всі ці компетенції конкретизують предметні компетентності
магістра-філолога [231, с. 513–517].
Професійні компетентності викладача іноземної мови не можна описати
як суму знань, умінь та навичок, які передає він своїм студентам. Професійні компетентності реально пов’язані з конкретною особистістю викладача
та залежить від його зусиль, методичної підготовки, гнучкості мислення,
креативності передати найкращі здобутки наукової галузі студентам. Отже,
від рівня професіоналізму викладача залежить становлення особистості з
високим потенціалом, академічно мобільної, здатної до інтеграції у загальноєвропейський світовий простір. Саме такий спеціаліст-філолог з інозем-
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ної мови зможе бути конкурентоздатним на ринку праці та підготувати
фахівців-нелінгвістів, що професійно використовуватимуть іноземну мову
у своїй головній діяльності.
У “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти” визначено
мету навчання мов – розвивати лінгвістичний репертуар учня, в якому
наявні усі мовні здібності. Мови, які пропонують для вивчення в освітніх
установах, мають бути урізноманітнені, а студентам потрібно надавати більше можливостей для розвитку їхньої плюрилінгвальної компетенції [379,
с. 141]. Вивчення іноземних мов магістрами-філологами відбувається за
умови плюрилінгвального підходу, набуває комунікативної спрямованості,
виникають сприятливі умови для формування цілісної гармонійної культуромовної особистості, яка не відірвана від реального світу, а пов’язана з ним
пізнанням цілісної картини світу засобами диверсифікації мовного досвіду.
Вважаємо, що умовами забезпечення компетентнісного та комунікативно-діяльнісного характеру навчання магістрів філологічних спеціальностей
є мовленнєва спрямованість, функціональність, ситуативність і новизна.
Глибокий аналіз основ виховання мовної особистості дозволив
Л.Паламар у характеристиці “мовного обличчя” студента зробити акцент
на потребі розвитку культури мови, мислення, почуттів, поведінки особистості, навколо яких об’єднуються знання, вміння, навички та стають
константами діяльності суб’єкта як неповторної індивідуальності [176, с. 7].
Магістри-філологи мають плекати рідну мову, це – “найцінніша скарбниця національної культури: в ній відбивається світогляд народу, звичай,
побут, народна психологія (К. Ушинський)” [32, с. 220].
Мова також є “наймогутнішим знаряддям культурного розвитку людини, як зазначає Г. Ващенко. В ній відображені “культурні здобутки народу,
його історія, світогляд та його психічні властивості. Це один з найдорожчих
скарбів народу”. Тому “в навчальному плані загальноосвітньої школи має
посісти почесне місце рідна мова”[32, с. 76]. Думка Г. Ващенка про рідну
мову, яка “мусить стояти в центрі шкільного навчання”, “учні привчаються
вдумливо ставитись до кожного слова, до кожного речення”, “опановуючи
мову, ми опановуємо всі ці народні скарби” [32, с. 220], – споріднена з поглядами й К.Ушинського. Ця думка є надзвичайно актуальною для виховання
й навчання української молоді сьогодні.
У праці “Теорія і практика дошкільного виховання» Софія Русова називала мову “головним інстинктом”, який відрізняє людину від інших живих істот, де є соціальний зв’язок між людьми”; “засобом для приймання
нового безмежного знання” [249, c. 258]. Вчена надавала поради вчителямфілологам, як працювати на заняттях з мови: “У своєму класі ми стежимо,
щоб дитина якнайкраще вимовляла звуки, потім слова. Звертаємось до дітей
не зміненою мовою, а даємо справжні слова, справжні назви предметів,
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очищаємо мову від дефектів”[245, c. 258]. С. Русова писала: “Там, де родина
правильно говорить, дитина дуже скоро переймає також правильну мову.
Як ходячи, дитина навчається ходити, так балакаючи, розмовляючи, дитина
вчиться мови” [245, с.258].
До прикладу, Г. Ващенко радив філологам “брати текст для граматичних
вправ з таких наших класиків, як Шевченко, Франко, Коцюбинський, Леся
Українка”, “широко використовувати на годинах граматики український
фольклор, в першу чергу, прислів’я і пісні, якраз на цих зразках учень буде
вчитися розуміти красу й багатство рідної мови” [32, с. 148–149].
Важливою дидактичною проблемою, яку порушив у своїй педагогічній
спадщині К. Ушинський, була проблема організування навчання за допомогою художніх творів. Саме через художні твори дитина зможе побачити
та відчути життя народу в різних його проявах, оскільки художній твір
потрібно сприймати як вікно у широкий світ. Проте вчений пояснював
педагогам складність читання художніх текстів без належної підготовки,
без належного життєвого досвіду, без умінь сприймати художній текст
[288]. Г. Ващенко поділяв такий підхід і як філолог також надавав великої
уваги аналітичній роботі над текстом, радив для “глибинного розуміння
художньої мови і розвитку естетичного смаку вивчати слова, що становлять
засоби образності мови, як епітети і метафори. Кожний епітет, кожна метафора містять у собі яскравий образ, зрозуміти який ми можемо лише при
ґрунтовному аналізі художнього твору й окремого слова” [32, с. 76].
Виступи, статті у педагогічних журналах, підручники, посібники,
літературна спадщина С. Русової [203, с. 342–351] засвідчують, як глибоко вона розуміла “роль художнього слова, книги, періодичного видання
у просвіті народу, вихованні його підростаючого покоління” [247, с. 8.].
С. Русова переконувала педагогів, що у навчанні необхідно використовувати найкращі твори українського письменства, скарбницю національної
творчості. “Мусимо виховувати дітей у повній національній свідомості,
відданості до свого народу, бо хто не вміє кохати рідний край, шанувати свій
народ, той не зможе стати щирим горожаніном і всесвіту” [248, с. 33], – писала вона. Відбір літературного матеріалу для читання дітей потрібно робити
ретельно. Кожне оповідання, на думку видатного педагога, має стати “одним
маленьким зернятком морального виховання, посіяного в молоді й чуйні
серця, із цього зернятка має викохатися почуття симпатії і любові”[249,
с. 91]. Софія Русова-педагог і в еміграції продовжує працювати над добором
текстів для читання молоді, вважає книгу першим “навчителем” дітей для
“пробудження в душі кожної дитини … нових високих змагань до героїзму,
до патріотизму” [247, с. 8]. Саме такі тексти сприяють формуванню у процесі
навчання мовної особистості, мовної індивідуальності, невід’ємними складовими якої є мовна свідомість і самосвідомість, національний характер,
національно культурні традиції.
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Досвід К. Ушинського, Г. Ващенка, С. Русової і сьогодні важливий
для формування у магістрів-філологів разом з мовно-комунікативною і
літературної компетентності.
Серед літературних здібностей, які формуються у магістрів філологічних
спеціальностей, виділяють поетичне сприйняття довкілля, спостережливість,
пам’ять, гнучкість образного мислення, багатство словникового запасу,
змістовну й емоційну виразність і відчуття мови, багатство й розкутість
словесних асоціацій, творчу уяву, віртуозність образотворення (фантазія),
оригінальність словесної деталі. Вчителеві/викладачеві-філологу важливо
вміти формувати художній смак як здатність особистості визначати естетичну цінність художніх творів, виявляти власне ставлення до них.
З комунікативною, мовною та літературознавчою компетентностями
пов’язана компетентність аналітика тексту. Текст стає “засобом пізнання
мови як поліфункційного явища; текст є “найважливішим засобом долучення до української культури”; текст стає “мовленнєвим витвором”, “результатом використання системи мови, оскільки на його засадах вивчають
мову в дії, засвоюють закономірності функціонування фонетичних засобів
у мовленні; текст – основний засіб оволодіння усними та писемними формами українського мовлення, оволодіння мовленнєвою діяльністю у всіх її
видах (читання, говоріння, аудіювання, письмо), на його основі формується
комунікативна компетенція; текст є засобом створення ситуацій, на основі
яких здійснюється реальне спілкування” [7, с. 134]. Компетентність аналітика
тексту спирається на текстоцентричний принцип – класичний принцип
лінгводидактики, розроблений ще в 60–70 роках ХХ століття, для якого
необхідна обов’язкова опора на текст як найважливішу одиницю в навчанні
мови та здійсненні однієї з її найважливіших функцій – комунікативної.
М. Оліяр підкреслює, що текст виконує діагностичну функцію, тому що не
лише передає певну інформацію читачеві/слухачеві, але й інформацію про
самого творця тексту, рівень його комунікативних умінь, особистісні якості
тощо. Тому якісні характеристики текстів можуть слугувати критеріями
сформованості комунікативно-стратегічної компетентності студентів [170,
с. 219].
Додати компетенцію сприйняття тексту та компетенцію продукування письмового тексту до складу комунікативної компетентності пропонує
К. Лесневська. Дослідниця визначає компетенцію сприйняття тексту як
“спроможність володіти поняттєвим апаратом, який необхідний для аналізу
та оцінення письмового тексту”, “спроможність застосування цього апарату
для визначення складових тексту, які є важливими саме для процесу комунікації”. “Спроможність застосовувати лінгвістичну та соціолінгвістичну
компетенції для побудови комунікативно коректних письмових текстів”
вона відносить до компетенції продукування письмового тексту [133, с. 197].
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Наприклад, І. Трешина доводить, що у методиці навчання іноземним
мовам текст розглядають як засіб навчання та відносять до навчальних матеріалів, оскільки він є сукупністю вправ і завдань пропонованих учням.
Розрізняють тексти аутентичні (ненавчальні) та навчальні, вербальні усні та
писемні (газетно-публіцистичні, ділові, наукові. професійні, художні) [282,
c. 163]. Формування компетентності аналітика тексту у магістрів філологічних спеціальностей пов’язані як з вивченням мови, так і літератури, тому
методика роботи з текстом на заняттях може бути лінгвоцентричною або
літературоцентричною. Етапи аудиторної роботи з текстом відбуваються у
певній послідовності: дотекстова робота – зацікавлення читача, створення
мотивації дочитання; текстова – навчання розуміння тексту; післятекстова
робота – поглиблене розуміння тексту. Така система є органічною для мовного навчального процесу, дає змогу враховувати лінгводидактичні категорії
та сприяє формуванню компетентності аналітика тексту: розглядають текст
як ситуацію, спираються на сприймання тексту як комунікативного акту,
виділяють різні рівні його розуміння, засвідчують діяльність читача щодо
засвоєння тексту як реалізацію стратегії володіння мовою [282, c. 164].
Формування літературознавчих компетентностей, які конкретизуть за
численними компетенціями, у магістрів-філологів відбувається поетапно: у
процесі засвоєння студентами загальнопрофесійних дисциплін, спеціальних
дисциплін, факультативів на рівні бакалаврату та при вивченні дисциплін
напрямку спеціалізованої підготовки і спеціальних дисциплін магістерської
програми, коли їхній рівень посилюється. На заняттях з курсів “Вступ до
літературознавства”, “Теорія літератури”, “Історія літератури”, “Історія світової літератури”, “Національна література”, “Методика викладання літератури у вищій школі”, спецкурсів та факультативів літературознавчого циклу
формуються головні компетентності викладача літератури. Особливе значення у формуванні навичок дослідників художнього тексту мають наукові
спецсемінари та науково-методичні семінари для магістрантів. Ефективність
цього процесу залежить від ґрунтовної підготовки самого викладача, від
сформованості його компетенції як аналітика твору, рівня його обізнаності
з сучасними підходами аналізу художнього тексту, інноваційними освітніми
технологіями [212, с. 33–38].
У разі формування компетентності аналітика тексту необхідно дотримуватися принципів науковості, єдності змісту і форми, емоційності та історизму. Магістрантів ознайомлюють з основними методичними засадами
аналізу літературного твору в старших класах середньої школи : мистецьке
трактування твору; подолання наївно-реалістичного підходу; ознайомлення
з елементами теорії літератури; зразком аналізу творів мають бути літературно-критичні статті відомих письменників, критиків, а також монографічні дослідження; не можна ототожнювати художній твір з конкретною
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історичною подією; треба уникати одноманітності та літературознавчого
стереотипу в аналізі; розкриття умовності підтексту.
Безумовно, викладач літератури повинен спиратися і на загально-мистецькі закони: безпосередність у сприйнятті літературного твору (емоційне
сприйняття змісту); безперервність у сприйнятті художнього тексту (аналіз після прочитання твору); дотримання співвідношення у сприйнятті й
аналізі твору (доступність викладу змісту й емоційна напруга); поєднання
загальноприйнятих оцінок художнього твору з особистими (індивідуальне
сприйняття твору залежно від досвіду читача); критичний підхід до художнього рівня літературного твору (самостійне бачення значущості твору поряд з офіційною літературознавчою думкою); вибірковість аналізу (через
унеможливлення ретельного аналізу всього тексту самостійно виконують
певні завдання); єдність змісту твору та наратора (розкриття естетичного
ідеалу письменника); поєднання свободи й необхідності у контактах системи
“літературний твір – читач” (уникнення моралізаторства під час аналізу
твору); єдність читання, сприймання й аналізу (поєднання сприймання й
уяви читачем картин і образів твору); читач – суб’єкт аналізу (уявне перенесення читача у світ описуваних подій) [276, с. 59–60].
У методиці викладання літератури немає єдиного підходу до класифікації шляхів (підходів) критичного огляду художнього твору. Наприклад,
В.Неділька вказує на пообразний, проблемно-тематичний і послідовний; а
Є. Пасічник виділяє цілісний, композиційний, пообразний, проблемно-тематичний, структурно-стильовий. Нам ближче класифікація, на яку вказує
Л. Мірошниченко, оскільки тут поєднані традиційні і сучасні шляхи аналізу
літературних текстів: за розвитком дії, “вслід за автором”, послідовний аналіз; пообразний; проблемно-тематичний [154, с. 160]. Шляхи аналізу художнього твору (філологічний, композиційний, стилістичний і лінгвістичний)
були відомі методистам ще у XIX столітті, завдяки поєднанню філологічних читань з літературними (Ф. Буслаєв, В. Стоюнін, В. Острогорський). У
XX столітті у зв’язку з розвитком літературної школи, активно розвивався
системно-структурний шлях аналізу художніх текстів. Порівняльний підхід
виникає у 80-ті роки XIX ст. з розвитком компаративного літературознавства
у всіх провідних університетах того часу, активно розвивається у XX ст., а
також і на сучасному етапі у зв’язку з новим етапом розвитку й самої науки
компаративістики. Проте погоджуємося з думкою Л. Мірошниченко про
недостатнє теоретичне обґрунтування цього підходу у методиці викладання
літератури в навчальних закладах [154, с. 160]. Обґрунтуємо необхідність
ознайомлення майбутніх викладачів літератури з компаративним підходом
до художнього твору. З появою нових досліджень і нових шляхів детального аналізу художнього тексту (М. Бахтін, Ю. Лотман, Р. Барт, Ю. Кристева,
Г.Косіков та ін.) студенти-літературознавці повинні зрозуміти, що значне
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літературне явище вже під час свого зародження вступає у контакт як з національною культурою, так і з творами світової літератури. Досліджуючи
сьогодні спадщину письменника, який віддалений від нас декількома століттями, необхідно враховувати контактно-генетичні та типологічні зв’язки, у
які була історично втягнута його творчість. Вивчення цих міжлітературних
зв’язків в аспекті синхронії/діахронії дасть можливість ґрунтовно проаналізувати особливості цих контактів [212, с. 33–38; 230, с.72–79]. Студенти повинні
навчитися сприймати художній витвір одного конкретного письменника як
явище, пов’язане з єдиним “художнім світом”, єдиним “художнім текстом”.
У цьому контексті виникає необхідність ознайомити їх з теорією М. Бахтіна
про діалог культур, діалог письменників “крізь століття”[8].
На заняттях з курсів “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”,
“Історія літератури” до спецкурсів літературознавчого циклу вводять такі
теоретико-літературні поняття, як типологічний вплив, запозичення, адаптація, наслідування, пародія, тобто форми генетично-контактних зв’язків. Поряд
з різними підходами до визначення поняття “текст” засвоюють поняття
“інтертекст”, “дискурс”, “конотація” і “ремінісценції”, “впливи”, “рецепція”,
“діалогічна концепція”, “семаналіз”. Вивчаючи єдиний художній текст, студенти ознайомлюються з різними підходами до його визначення: текст за Бартом – це впровадження інтертексту, поняття, яке пов’язане з діалогічною
концепцією М. Бахтіна, обґрунтоване пізніше Ю. Кристєвою. На її думку,
проблема інтертекстуальності пов’язана з відношенням конкретного художнього твору до інших – і попередніх, і сучасних, або до дискурсів (художніх,
публіцистичних, філософських, наукових тощо). Спеціаліст, який вивчає
твір того, чи іншого автора, повинен легко знаходити прямі, чи опосередковані впливи на нього інших авторів, що проявляється у вигляді прямих
або прихованих цитат, ремінісценцій (за Ю. Кристєвою) [115]. Цитату розглядають як приватний випадок цитування, предметом її є не конкретні
фрази, запозичені з чужих творів, а різноманітні дискурси, із яких і складається культура, і в їхню атмосферу незалежно від власної волі занурений
автор [107, с. 289]. Будь-який автор, навіть той, хто не прочитав жодної книги,
знаходиться під впливом навколишніх дискурсів (соціолектних, побутових,
наукових, пропагандистських та ін.), унаслідок яких і виникає текст [107,
с. 290]. Отже, кожен текст є не що інше як інтертекст, тому потрібно розуміти літературне слово як місце перетину текстових площин, як діалог різних
текстів – письма самого автора, письма отримувача (читача, персонажа, і
нарешті письма, що утворилося завдяки сучасному і попередньому культурному контексту [115, с. 144]. Відбувається включення тексту в “позатекстові
структури” (термін Ю. Лотмана), що впливає і на об’єктивний зміст, який
текст набуває у конкретних умовах його сприйняття, а також у межах конкретної культури загалом [139]. Оскільки художній текст за своєю основою є
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самодостатнім явищем, його форма і зміст чітко взаємовизначені, бо форма
тексту не менш змістовна, ніж його словесне вираження. Майбутні викладачі літератури повинні орієнтуватися в структурі художнього тексту, вміти
виділити його елементи: мікротеми, систему одиниць; внутрішньотекстові
елементи: заголовки, формули початку і кінця тексту; проміжні пограничні
знаки: червоний рядок, внутрішні заголовки, нумерацію розділів, концепти
мовчання, замовчування тощо. Викладач літератури, розпочинаючи аналіз
художнього твору, повинен усвідомлювати текст як об’єктивну реальність,
яка має реальну форму і зміст. Саме за такого глибокого вивчення художнього твору у магістрів філологічних спеціальностей формується компетенція
кваліфікованої інтерпретації тексту [230, с. 72–79].
Якщо, автор у процесі створення літературного шедевра йшов від змісту
до форми, то аналітик твору повинен діяти зворотним шляхом – від форми
до змісту. Потрібно розуміти, що прочитати текст, це виявити концептуально-змістовну і підтекстову інформацію, яка більш наявна у поетичному
тексті. На жаль, зазвичай аналіз лірики зводять до переказу, виразного читання. Проте аналіз ліричного твору передбачає виділення жанру, тематики,
сюжету, композиції; образів ліричного героя (ширше суб’єкта), автора, оповідача; словесних елементів твору; ритміки. Частіше прийнято розподіляти
ліричний твір на дві частини – емпіричну й узагальнюючу, або знаходити у
вірші щось окреме і загальне, оскільки вірш не завжди може мати сюжет,
проте ліричні твори характеризують як за внутрішньою композицією, так
і композицією рядка [230, с. 72–79].
Для філолога-викладача важливо сформувати компетенцію творчого
прочитання тексту художнього твору. Зокрема, І. Ногачевська виділяє психологічні особливості як особливі механізми розуміння студентами філологами поетичних текстів. По-перше, визначено механізм актуалізації “емоції
форми”, який спирається на розуміння Л. С. Виготським поняття “емоція
форми”, тобто на “переживання, що виникає в процесі сприймання художнього поетичного твору як єдиного цілого. Таке переживання є реакцією на
зміст, який є наслідком інтеграції думок, організацією змісту в певну художню структуру” [164, с. 7]. По-друге, дослідниця виділила механізм гармонізації
смислу, що дає змогу розглядати поетичний текст (ПТ) як гармонізовану
систему, завдяки якій досягається цілісне, глибоке розуміння його філологами. По-третє, акцентовано на механізмі ампліфікації поетичного тексту,
який сприяє “відтворенню всієї складної системи смислових зв’язків між
окремими образами, опосередкованими відповідною організацією змісту
ПТ”. Глибину ПТ визначають залежно від особливостей образної будови
тексту, а також за інтертекстуальністю [164, с. 7]. По-четверте, описаний
механізм набуття естетичного досвіду дає можливість вважати співтворчістю процес розуміння тексту філологами, оскільки “активізує ті ж сторони
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психіки, що й творчість письменника – емоції, пам’ять, уяву, різноманітні
почуття, аналіз і синтез, вміння бачити твір цілісно, в його ідейно-художньому смислі й цілісно оцінювати, розуміти деталі” [164, c. 8]. Безумовно,
вплив поетичного твору на читача проявляється з можливістю уявити, доповнити або додати картини, образи, характери героїв зі свого особистісного
досвіду. Вважаємо, що засвоєння механізмів розуміння поетичних текстів
сприятимуть формуванню у магістрантів компетенції творчого прочитання
тексту художнього твору.
Світова (зарубіжна) література як навчальна дисципліна залучає студентів до фундаментальних цінностей світу в плані реалізації полікультурної
освіти, що сприяє культурному входженню України у світове співтовариство. Тому викладач літератури повинен засвоїти та впроваджувати у свою
діяльність, окрім основних традиційних дидактичних, літературознавчих
та методичних принципів ще й нові: принцип нерепресивної свідомості
(синонімічні: принцип “мультикультуралізму”, “політичної коректності”);
реабілітаційності, іманентності, країнознавства, компаративності, контекстового розгляду літературних явищ, репрезентативності, етнокультурності,
міжнаціонального підходу. Відповідно до цих принципів, не розв’язаною
залишається ще одна з головних проблем підготовки викладача літератури:
формування педагогічних компетенцій майбутнього літературознавця, з
одного боку, та викладача літератури – з іншого. Не викликає сумніву той
факт, що у процесі підготовки викладача літератури важливим є формування компетенції інтертекстуального аналізу [230, с. 72–79.].
З точки зору дослідниці Г. Токмань, у викладача літератури повинна
бути розвинена інтерпретаційна свідомість, тобто здатність багатоаспекно
аналізувати літературний твір, поєднуючи ідейний, морально-естетичний,
мовний рівні, вести свій діалог з художнім текстом у його поліфонічному
звучанні-діалозі з персонажами, автором, описаною добою і таким чином
презентувати рецепцію як власну педагогічну концепцію інтерпретації твору [280]. З літературних здібностей, які формують у магістрів філологічних
спеціальностей, виділяють поетичне сприйняття довкілля, спостережливість, пам’ять, гнучкість образного мислення, багатство словникового запасу, змістовну й емоційну виразність і відчуття мови, багатство й розкутість
словесних асоціацій, творчу уяву, віртуозність образотворення (фантазія),
оригінальність словесної деталі. Вчителеві/викладачеві-філологу важливо
вміти формувати художній смак як здатність особистості визначати естетичну цінність художніх творів, виявляти власне ставлення до них. Вважаємо,
що серед низки здібностей, які потрібно сформувати у магістра – майбутнього викладача літератури, важливим є вміння глибокого проникнення в
художній текст. Магістр має змогу, враховуючи власну читацьку компетентність, ціннісні складові своєї особистості, “піднятися” до автора цього твору,
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або, навіть перевершити його, тобто, зрозуміти більше, ніж розуміє автор
сам по собі” [164, с. 7]. І. Ногачевська доводить, що “розуміння поетичного тексту безпосередньо пов’язане із психологічними, психолінгвістичними, когнітивними, творчими, літературознавчими та іншими аспектами
навчально-професійної діяльності студентів. Всі вони зумовлені певними
рівнями сформованості різних видів компетентностей, які включаються в
поняття значущого професійного досвіду, а для студента-філолога – в поняття читацької компетентності, яка, своєю чергою, актуалізує готовність
майбутнього вчителя-словесника до розуміння сучасного поетичного тексту” [164, c. 9]. Важливо у роботі вчителя/викладача є досконало володіти
мистецтвом слова, знанням теорії і практики ораторського мистецтва та
виразного читання. “Майстерність мовлення, виразного читання необхідні
вчителю не тільки тому, що за самою специфікою його роботи доводиться
багато говорити, читати, а й тому, що виразне слово допомагає ефективно застосовувати методи педагогічного впливу на учнів, розвивати їхню
пізнавальну діяльність”, – підкреслюіє Г.Олійник [169, с. 5]. Для магістрантів
філологічних спеціальностей важливо оволодіти теорією і практикою виразного читання. Вони повинні розрізняти художнє та виразне читання.
Художнє читання розглядаємо як засіб популяризації художньої літератури,
прищеплення духовно-естетичного сприйняття. Виразне читання потрібно
сприймати як один з перших способів аналізу твору, важливий засіб впливу художнього слова на всебічний гармонійний розвиток людини. Так,
П. Білоус називає самобутні літературні здібності творчого учителя літератури
“особливим ладом словесної творчості”, адже “вловити здатність до такого
впорядкування слів, котрі б набували сили художньої, не так просто” [18, с. 78].
У методиці викладання літератури у загальноосвітній та вищій школі
пошуковують ефективні методи і прийоми вивчення біографії письменника, ураховуючи вияв особливостей авторської особистості в творах різних
жанрів [198, с. 27–32].
У працях В. Дробот, І. Каплана, В. Марацмана, Н. Подвицького, Л. Хвана,
Л. Шеймана та ін. досліджені шляхи і способи засвоєння та викладання біографічного матеріалу, визначені цілі, завдання, поставлені перед учителемсловесником та викладачем літератури, сформульовані головні принципи,
методи та прийоми засвоєння біографічного матеріалу автора на заняттях.
На наш погляд, сформувати літературознавчу компетенцію виклад біографії письменника дасть можливість ознайомлення зі специфікою та подальше впровадження на заняттях “колективного творчого портрета” (КТП) як
різновиду інформаційної монологічної оповіді педагога про групу творців;
як способу систематизації біографічного матеріалу з поглибленням відомостей про творчу біографію письменника [201, с. 111–113]. Саме ця компетенція конкретизує та доповнює компетентність аналітика художнього твору.
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Проблема “портрета” була предметом дослідження в працях Л. Зінгера, М. Андроннікова, В. Баранова, Г. Вдовіна, Н. Гусєвої, Є. Журбіна,
І.Журавльової, О. Маркова, М. Мезенцева, Л. Сретенської, В. Смірнової,
Н.Турунен, та ін. Термін “творчий портрет” визначатимемо як жанр, який
досліджує автора, творця, його творче обличчя, морально-філософський
зміст його творчості, життєво-соціологічних витоків та художньо-естетичної своєрідності. На заняттях з літературознавчих і методичних дисциплін
студент вчиться зіставляти біографічні факти, історичні події, різне світосприйняття авторів художніх текстів, їхні творчі манери тощо. Це дає
змогу філологам сприймати літературу як єдиний текст, а творчі долі письменників як кільця ланцюга єдиного історичного літературного процесу
(Є. Ленсу) [201, с. 309–315].
Важливим є і розуміння магістрами специфіки викладу матеріалу за допомогою КТП, оскільки це жанровий різновид інформаційного монологічного висловлювання педагога про дружні або творчі об’єднання (літературні
школи, угрупування, спілки), які містять і факти про історію виникнення,
особливості взаємовідносин творців, і ті, що розкривають неповторний
внутрішній світ, творчий образ тощо. Таке висловлювання набуває категоріальних ознак тексту: інформативності, структурно-смислової цілісності,
взаємозв’язаного викладу, комунікативної направленості, модальності. Процес підготовки КТП складається з чотирьох етапів: спонукально-мотиваційний, орієнтовний, виконання і контролю, які обов’язкові для використання
педагогом. Магістрів потрібно ознайомити з такими типами КТП, як подвійний, або спільний, портрет, груповий портрет, портрет колективу, соціально-масовий портрет (за кількістю учасників); дружний, топонімічний,
антагоністичний, або контрастний, хронологічний, біографічний, тематичний, жанровий та ін. (за “змістовим стрижнем”). Значна роль у засвоєнні
специфіки та впровадження КТП магістром у свою майбутню діяльність, а
отже, формування компетенції викладання біографії письменника належить
викладачеві літератури [201, с. 309–315].
Компетентність перекладача як предметна компетентність пов’язана з
мовознавчою та літературознавчою компетентностями філолога. На факультеті іноземних мов та філологічному факультеті є спеціалізація “перекладознавство”, яку магістранти можуть здобути. Проте і на рівні бакалавріату студентам викладають курси/спецкурси з “Перекладознавства/
Трансліторики”.
Дослідники М. Брандес, Н. Гавриленко, Р. Міньяр-Белоручев, А. Крюков, В. Провоторов, І. Халєєва розглядають переклад з позиції професійної
діяльності, приділяючи увагу соціальному контексту, в якому ця діяльність
відбувається, перекладацькому аналізу та розумінню тексту для перекладу,
етапу, що випереджає переклад [28; 46;119; 152; 290].
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Формується компетентність перекладача у процесі міжкультурної комунікації, в якому знаходяться магістранти філологічних спеціальностей,
тобто у процесі вербального/невербального спілкування людей/груп, людей
різних за приналежністю до національних лінгвокультурних спільнот, послуговуються ідентичними мовами, але відчувають лінгвокультурні особливості партнера зі спілкування, мають різну комунікативну компетенцію, що
може спричинити комунікативні невдачі або культурний шок у спілкуванні
[9]. “Переклад – це не тільки взаємодія мов, але й взаємодія культур”. …
“Процес перекладу “перетинає” не лише межі мов, але й межі культур”
[306, с.18], оскільки перекладач виконує роль не тільки мовного посередника,
але й посередника між культурами. Наприклад, О. Швейцер доводить, що
несформованість міжкультурної перекладацької компетенції може бути
причиною “дефектної комунікації” і нанести шкоду взаєморозумінню й
успішній співпраці партнерів з соціальної взаємодії [306, с.19].
Для формування міжкультурної компетенції магістрантам потрібно
опанувати навичками соціокультурної та міжкультурної комунікації, які
“забезпечують адекватність соціальних та професійних контактів, підтвердивши готовність особистості до соціальної взаємодії на основі прийнятих
в суспільстві моральних і правових норм, виявивши повагу до людей, толерантність по відношенню до іншої культури, а також готовність відчувати
відповідальність за підтримку партнерських конфіденційних відносин”, –
так вважає О. Кочубей [109, c. 180]. Дослідниця виділила ознаки індивіда за
умови набуття міжкультурної компетенції: відчуття ідентичності на рівні нації, колективу (в плані виконання фахівцем професійної діяльності); знання
культури, що дає змогу розглянути характеристики її представників ніби
“зсередини” і застосовувати певний набір правил етикету відповідно до національних або місцевих (локальних) традицій, норм, звичок тощо; правил
етикету відповідно до національних або місцевих (локальних) традицій,
норм, звичок тощо; володіння інструментами і методами відтворення культури; усвідомлення численних потреб ринку праці та поліпшення методів
роботи з національними меншинами та етнічними групами у своїй країні
та за кордоном; участь у роботі міжнародних організацій та ін. [109, c. 180].
Діяльність перекладача – мислиннєва діяльність, яка направлена на
сприйняття тексту іноземною мовою та передавання мовою перекладу
сенсу висловлювання. Тому традиційно у галузі перекладу досліджують
фактологічну основу тексту, думку та семантику. На думку В. Іовенка, інший
підхід виникає наприкінці ХХ ст., коли переклад сприймається як породження мовного твору, зміст не переноситься з іноземного тектсу у текст
перекладу, а створюється перекладачем, як нова єдність форми та змісту, у
нових умовах: комунікативних, культурологічних та мовних [83]. Професійна
компетентність перекладача є неоднорідним явищем, яке інтегрує у себе
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низку складових, пов’язаних головними сторонами діяльності перекладача у
сфері професійої комунікації: з міжкультурним спілкуванням, професійною
діяльністю, професійним спілкуванням та особистістю професіонала. Для
розуміння компетентності перекладача потрібно виділити компетенції, що
її характеризують. Н. Гавриленко виділяє такі: комунікативну компетенцію,
здатність розуміти та створювати в усній та письмовій формах програми
мовленнєвої поведінки у вигляді висловлювань та дискурсів, яка має лінгвістичну, прагматичну та соціолінгвістичну складові; спеціальну компетенцію,
здатність виконувати на професіональному рівні роботу перекладача текстів
зі спеціальності, володіння необхідними знаннями та вміннями, які мають
базову, предметну, дискурсивну, соціокультурну, технологічну та стратегічну складові; соціальну компетенцію перекладача текстів зі спеціальності,
співвіднесену з професійним спілкуванням, володінням спільною професійною діяльностю, прийомами професійного спілкування визнаними у професії, з соціальною відповідальністю за результати своєї праці; особистісну
компетенцію перекладача, тобто володіння професійно-важливими для
виконання діяльності якостями особистості [46, с. 156–203].
Щоб сформувати перекладацьку компетентність, Т. Зав’ялова впроваджує комплексний підхід, який поєднує вивчення власне лінгвістичних
феноменів із тлумаченням культурних реалій, історичного контексту і сучасного соціального середовища, що впливають на особливості їхнього
вживання та обґрунтування, модифікацію лексичного значення окремих
реалій тощо [66, с. 255–275].
У структуру перекладацької компетентності О. Кочубей ввела когнітивний, соціально-психологічний та аксіологічний компоненти, які, своєю чергою, наповнені конкретними компетенціями. Міжкультурну компетенцію
відносять до соціально-психологічного компоненту перекладацької
компетентності разом із інформаційною компетенцією, а також соціальноособистісними та загальнонауковими компетенціями [109, c. 181].
Професії, пов’язані з філологічними науками, творчі. Так Ю. Пелех
вважає, що на сучасному етапі розвитку вищої школи виникає потреба
“цілеспрямованого, усвідомленого підходу до формування стратегії розвитку творчої сфери особистості майбутнього вчителя, що є можливим за
умов розробки продуманого проекту навчально-виховної системи” [180,
с. 108]. Сучасна вища школа намагається подолати репродуктивний стиль
“у застосуванні теоретико-методичних засад формування ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності”, що зможе
забезпечити “пізнавальну активність і професійну креативність студентів”
[180, с. 108]. Саме від рівня інтелектуального потенціалу вчителя/ викладачафілолога, його вміння творчо мислити і втілювати свої задуми на заняттях,
впровадження інноваційного інструментарію, створення ситуації новизни
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залежить кінцевий результат розвитку учнів/студентів. Отже, чим вище
креативність вчителя, тим більший шанс розвитку творчого потенціалу в
учнів.
Дослідженню проблеми розвитку креативності присвячені психологопедагогічні праці як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, у яких розглянуто проблему організування й управління колективною творчістю шляхом
функціонально-рольової диференціації колективу (Ч. Гаджиєв, В. Карцев,
М.Ярошевський ); креативність пов’язують з комплексом психічних якостей,
що виявляються у конкретній продуктивній або професійній діяльності
(Дж. Гілфорд, Л. Єрмолаєва-Томіна, О. Жук, Ю. Кулюткін, О. Морозов,
Б. Олмо, Я.Пономарьов, Н. Рождественська, Е.Торренс та ін.).
Пріоритетним у педагогічній підготовці магістрів філологічних
спеціальностей є формування професійно-педагогічних цінностей, до яких
відносимо високу оцінку соціальної значущості праці вчителя; здатність до
самореалізації в процесі спілкування з учнями; любов до проведення уроку;
а також усвідомлення свободи творчості [35, с. 62–66].
Ознайомлючи магістрантів з поняттям “креативність” (від англ. creativity –
здатність до творчості) як здібності людини до конструктивного, нестандартного мислення і поведінки, а також до усвідомлення й розвитку свого досвіду, важливо вказати на параметри креативності, про які сказав
Дж. Гілфорд: здатність до виявлення і постановки проблеми; здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність продукувати різноманітні
ідеї; оригінальність – здатність продукувати віддалені асоціації, незвичні
відповіді, нестандартні рішення; здатність вдосконалювати об’єкт, додаючи
деталі; здатність розв’язувати проблеми, проявляючи семантичну гнучкість –
побачити в об’єкті нові ознаки, знайти нове використання [61, с. 184].
Отже, особливостями креативної діяльності є такі якості: швидкість –
здібність генерувати максимальну кількість ідей; гнучкість – здібність породжувати широку багатомірність ідей; оригінальність – здатність генерувати
нестандартні ідеї; точність – здатність надавати завершеність продуктам
мислення; а також відкритість досвіду, широта категоризації, швидкість та
оригінальність мислення. Магістранти-філологи повинні усвідомити, що
креативність – це діяльність, яку визначають за новизною, корисністю і, яка
задовільняє інтереси більшості людей у певний момент. Тому потрібно засвоїти етапи цієї діяльності до яких відносимо: підготовку – усвідомлення,
формулювання проблеми та аналіз задачі, збір інформації та спроби використати відомі схеми, алгоритми для розв’язання проблеми, її поглиблення,
деталізація і прояснення образу; фрустрацію – усвідомлення браку конкретного рішення, відповіді унаслідок аналізу наявної інформації й варіантів
розв’язку; інкубацію – пошук варіантів вирішення, що пов’язані з логічними
операціями лівої півкулі й “перенесенням” проблеми в праву півкулю та
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залученням з підсвідомості інформації, якої не вистачає для розв’язання
проблеми; інсайт – короткочасний, чіткий етап вибору розв’язку, момент
появи в сфері свідомості рішення проблеми; розробку(верифікацію) –перевірка й оцінення ефективності розв’язку поставленої проблеми.
У магістерській підготовці прийнятний такий дидактичний інструментарій, який сприяє формуванню креативної компетентності, як головної для
майбутньої діяльності філологів, насамперед, це дидактичні ігри, портфоліо,
проекти, кейси, модель “синектика” та ін. [220, s. 169–183; 221, с. 202–208].
Погоджуємося з думкою К. Поселецької, що професійна підготовка
майбутніх магістрів філологічних спеціальностей має спиратися на “самостійну ефективну художньо-дослідницьку діяльність”, на “міцну теоретичну
базу, сформованість аналітико-діагностичних умінь”, на “наявні особистісні
якості, що забезпечують вироблення специфічної форми інтеграції вчителя
й учнів на основі відкритості, щирості, рівноправного партнерства” [191, с. 9].
Безумовно, філологічні спеціальності, які дають певну інформацію,
впливають на загальний культурний, духовний розвиток, формують естетичні смаки та уподобання через спілкування з творами мистецтва. В цьому
сенсі ми поділяємо наукову позицію дослідників О. Дубасенюк, І. Зимньої,
Ю. Картавої, О. Куцевол, С. Перової, К. Поселецької, Т. Симоненко. Професійну діяльність учителя літератури О. Куцевол розглядає як художньопедагогічну: вирішує педагогічні завдання освіти, виховання і розвитку особистості засобами мистецтва слова та поєднує її художньо-дослідницький,
методичний, психолого-педагогічний та комунікативний компоненти [128,
c. 17]. Така діяльність з творами мистецтва потребує креативних здібностей
у магістра як майбутнього вчителя/викладача літератури. Креативність
учителя літератури – це здатність пластично й адекватно змінювати досвід,
методичну діяльність, а також створювати нові цілі, оригінальні засоби й
способи навчальної взаємодії з учнями з метою їхнього творчого розвитку
за допомогою мистецтва слова [128, с. 37–38]. Погоджуємося з дослідницею,
що формування креативності майбутнього вчителя літератури є важливою
складовою професійно-методичної підготовки [128, с. 38–39].
Однією з найважливіших професійних якостей магістрів філологічних
спеціальностей вважаємо і педагогічну толерантність. Саме ця професійна якість характеризує знання i здібності педагога. У 4 статті “Декларації
принципів толерантності”, затвердженій резолюцією генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р. вказано, що пріоритет розвитку ідей
толерантності надано системі освіті. Зокрема, відзначено, що виховання
у дусі толерантності необхідно розглядати як невідкладний імператив. У
документі сформульовано мету – виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу,
поважати людську гідність й індивідуальність, попереджати конфлікти чи
розв’язувати їх ненасильницькими засобами через завдання:
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навчати людей тому, в чому полягають їхні спільні права та свободи;
заохочувати систематичні і раціональні методи навчання, які розкривають різні джерела нетерпимості;
– формувати у молоді навики незалежного мислення, критичного
осмислення і вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях;
– надавати особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної
підготовки, навчальних планів, змісту підручників і занять, удосконаленню інших навчальних матеріалів, включаючи нові освітні технології [55, с. 180–181].
У процесі адаптації до педагогічної діяльності магістрів філологічних
спеціальностей потрібно ознайомити зі специфікою праці викладача, коли
за умови своєї виховної, навчальної, методичної та суспільно-корисної діяльності необхідно буде встановлювати стосунки з великою кількістю людей
різних за професіями, політичними уподобаннями, з різних соціальних
верств, різних філософських конфесій.
У доповіді Міжнародної комісії з освіти ХХІ століття “Освіта – прихований скарб” (1998 р.) наголошено на необхідності розвитку взаєморозуміння,
мирних обмінів і гармонії для того, щоб навчитися жити разом, розвиваючи
знання про інших, їхню історію, традиції і спосіб мислення, а для цього
“необхідно виробити новий підхід, який завдяки усвідомленню зростання
взаємозалежності приведе до спільного аналізу ризиків та викликів, які очікують нас у майбутньому і просувають нас до здійснення спільних проектів
або до розумного і мирного розв’язання неминучих конфліктів” [393, c. 13].
Важливо зрозуміти потребу у формуванні здібності толерантної взаємодії на всіх рівнях й у всіх проявах толерантності, оскільки для педагогічної
діяльності треба бути достатньо гнучким, здатним до швидкої адаптації до
умов, які змінюються. Навчання у ЗВО є безперечно сприятливим періодом
для становлення толерантної особистості магістра-філолога. Формування
толерантної компетентності у закладах вищої освіти відбувається за такими
принципами: персональної установки на розвиток толерантності; персоналізації, або опори, на внутрішню активність студентів; індивідуально-особистісний біосинергійний принцип; створення толерантного середовища в
освітньому закладі; культурної креативності та діалогу культур; соборності
й єдності на основі співбуття; виховної рефлексії [311, с. 16]. Зважаючи на
сказане, потрібно розробляти навчальні програми відповідно до мети формування толерантного світогляду молоді, створювати та впроваджувати у
навчальний процес спеціальні методи та форми педагогічної діяльності,
спрямовані як на підготовку толерантних викладачів, так і на виховання
толерантної особистості студентів ЗВО, забезпечити створення системи
педагогічних умов та прийнятної навчальної атмосфери у студентському
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середовищі, які сприятимуть формуванню навичок толерантної взаємодії
[239, с. 396].
Перехід суспільства у ХХІ ст. від постіндустріального до інформаційного
посилює вимоги до інноваційних процесів, новітніх технологій, нових засобів перероблення та збереження потоку інформації, який збільшується.
Щоб виконати нові цілі необхідно задіяти високий науково-дослідницький
потенціал молоді вищих закладів освіти, на цьому було наголошено на Болонській нараді у Левені (Лувене-ла-Нев) у 2009 р.: “Вища освіта має базуватися на наукових дослідженнях, що сприятиме інноваційному та творчому
процесу у суспільстві. Потрібно збільшити кількість людей, які володіють
науково-дослідною компетентністю” [380]. На сучасному етапі згідно з положеннями та документіами Болонського процесу, Лісабонської конвенції,
законів про вищу освіту дослідницьку роботу магістра-філолога розглядають як одну зі складових освітнього процесу. Так, І. О. Зимня підкреслює, що
навчання на рівні магістра доповнює та поглиблює всі вміння, сформовані
на бакалаврському рівні: через засвоєння теоретико-методологічних засад;
за рахунок нових методів, способів дослідження, технології оброблення
результатів, комп’ютерних технологій; засвоєння історії, змісту головних
компонентів дослідницької роботи (проблеми, гіпотези, результати та ін.)
[70, с. 15]. Погоджуємося з досліднецею, що оскільки у магістратурі узагальнюють головні способи пізнавальної дослідницької діяльності, формується
перенесення цих способів, магістрант повинен вирізнятися більшою відповідальністю за виконаний проект, експеримент, продукт дослідження перед
собою, керівником, колективом. “Магістрант характеризується (повинен!)
більшою самостійністю, ініціативністю, пошуковим чуттям, та почуттям
досягнення результату”[70, с. 15].
Магістри філологічних спеціальностей засвоюють головні компоненти
дослідницької роботи, її зміст, визначення гіпотези, предмет-об’єкт магістерської дисертації, визначають головні завдання роботи. Оскільки професійна підготовка магістра уміщує дослідницьку діяльність, важливо в
освітньому процесі створити для дослідника з мовознавчої/літературознавчої проблематики умови для формування відповідальності за кінцевий
результат своєї праці, самостійності, ініціативності. Головним критерієм
ефективного організування дослідницької діяльності магістрів І. О. Зимня виділила самостійність та доповнила його ще такими: нарощування
складності дослідницької дії, яку виконуємо; включення нових дій [70,
с. 11]. Формування готовності до самостійного вирішення дослідницьких
завдань є інтегративним показником оцінення якості підготовки магістрів.
У змісті поняття “дослідницька діяльність” вона виділяє навчальнодослідницьку; дослідницьку; дослідницьку під керівництвом; самостійну
науково-дослідницьку діяльність студента магістратури; наукову діяльність
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магістра [70, с. 11]. Отже, на рівні магістерської підготовки на першому та
другому курсах має бути активізована самостійна науково-дослідницька
діяльність. Дослідники наголошують, що діяльність і бакалавра, і магістра
сприяє розширенню їхнього досвіду, їхнього професіонально-особистісного
рівня, і лише потім спрямувується на створення нового продукту, результату, оскільки вони є складовими освітнього процесу [70, с. 15]. “Наукова
діяльність аспіранта направлена повністю – за метою і змістом на отримання
нового знання, на його приріст. У цьому суттєва різниця між двома першими
та третім ступенем освітнього процесу, яка відображається у всьому, – має
частково відображатися й у змісті міжпредметних курсів. Зміст цих курсів не
(як це часто буває) повторюється, він має якісно відрізнятися за тими лініями
доповнення, заглиблення, розширення, узагальнення, проблемності та ін.”
[70, с. 15]. Такі психолого-педагогічні особливості магістрів, як самостійність
та готовність до самостійного вирішення академічних професійних та
дослідних завдань є важливими новоутвореннями, які потрібно враховувати
при підготовці філологів за спеціальностями: слов’янські мови/літератури,
європейські мови/літератури та переклад, а також у разі організування
всього комплексного освітнього процесу, спрямованого на формування
професійних компетентностей магістрів.
Методику формування професійної компетентності майбутніх вчителівфілологів у процесі оволодіння фахом розробила В. Коваль. Дослідниця
вважає, що вдосконалення змісту фахових дисциплін у процесі професійної
підготовки філологів сприяє формуванню інтелектуальної, інформаційної,
когнітивної, лінгводидактичної, мовної, іншомовної, мовленнєвої, лінгвокраїнознавчої, літературознавчої, методичної, інтерактивної компетенцій.
Процес виховання формує світоглядно-ціннісну, соціальну (соціокультурна),
життєву компетенції. Пошуково-дослідницька діяльність філолога – майбутнього вчителя дає можливість сформувати дослідницько-пошукову,
спеціальну (рефлексивна) компетенції. Комунікативна, особистісно-мотиваційна, технологічна компетенції у філолога можуть бути сформованими
у процесі наукової діяльності [95, с. 29].
Можемо підсумувати, що компетентнісний підхід у підготовці магістрів
філологічних спеціальностей має свої особливості. В університетських програмах підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які ми розглядали
у монографії, та у навчальних курсах викладачами враховані компетентності, виділені у стандарті, а також результати навчання, що прописані у
нормативному змісті підготовки [443]. Викладачі також конкретизують,
уточнюють компетентності та компетенції у процесі роботи над навчальними програмами, які протрібно сформувати магістрантам.
Підкреслимо, що у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентнос-
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ті потрібно розподілити ще на педагогічні та предметні, спільними для яких
є загальнокультурна та комунікативна компетентності. Оскільки кінцевим
результатом підготовки філолога є готовність виконувати у широкому значенні функції мовознавця або літературознавця, серед предметних потрібно
виділити мовознавчі та літературознавчі компетентності, спільною для яких
є компетентність перекладача. У додатку М представлені професійні компетентності магістра філологічних спеціальностей. Вважаємо, що основою
для підготовки магістра-філолога є формування дидактичної, науково-дослідницької, толерантної та креативної компетентностей – підвалини для
всіх професійних компетентностей випускника.
У додатку М відображено взаємозв’язок професійних компетентностей
і компетенцій філолога. Вважаємо, що у процесі формування у філологамагістра мовознавчих компетентностей формуються лінгвістична, соціолінгвістична, прагматична, вербально-комунікативна, вербально-когнітивна,
метакомунікативна, АКА в аудіюванні, соціокультурна, стратегічна компетенції. Компетентність перекладача, яка поєднує мовознавчі та літературознавчі компетентності, уміщує міжкультурну, інформаційну, соціальноособистісну, загально-наукову компетенції. До літературознавчої відносимо
компетентність аналітика тексту з компетенціями: сприйняття тексту, продукування письмового тексту, кваліфікованої інтерпретації тексту, творчого
прочитання тексту, викладу біографії письменника (див.: Додаток М).
Отже, компетентнісний підхід у підготовці магістрів-філологів розглядаємо, як використання сформованих необхідних компетентностей та
компетенцій – засобів або інструментів пізнання у процесі дослідження
деякого об’єкта (предмета дослідження).
Оскільки продуктом запровадження всієї структури компетентнісної
системи є емерджментна властивість [142, с. 272], маємо змогу передбачити
її зв’язок з остаточним результатом підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Потрібно також зробити глибокий аналіз цього результату для
подальшого його коригування. У результаті коригування процесу підготовки
філолога за конкретною спеціальністю, розширенням цієї спеціальності
у зв’язку з вимогами сучасного ринку праці та можливостями дальшого
працевлаштування, виникають нові спеціальності, які були описані у Постанові Міністерства освіти і науки України від 20.09.2017 N 1293 “Перелік
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” [409]. У Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої
освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 “Філологія”,
були визначені такі: “українська мова та література”; “кримськотатарська
мова та література”; “слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – білоруська/болгарська/польська/ російська/сербська/словацька/
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хорватська/чеська”; “германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська/нідерландська/німецька/ швецька”; “романські мови
та літератури (переклад включно), перша – іспанська/італійська/португальська/румунська/французька”; “східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська/в’єтнамська/ґінді/іврит/ індонезійська/китайська/
корейська/ перська/турецька/японська”; “угро-фінські мови та літератури
(переклад включно)”; “класичні мови та літератури (переклад включно)”.
Потреба в нових спеціальностях пов’язана з розширенням можливостей
цих спеціальностей та з включенням нової мови, а, отже, зміни змісту у
мовознавчих та літературознавчих курсах. Традиційні сьогодні вже спеціальності фольклористика, переклад, більш нові – прикладна лінгвістика,
що дає змогу у філологічній галузі розробляти сучасний напрям – цифрову
лінгвістику.

4.5. Характеристика методів, засобів,
організаційних форм навчання
магістрів-філологів у вищій школі України
У процесі компетентнісного навчання відбувається розвиток магістрафілолога як особистості, тобто формуються його інтереси, інтелектуальні
та психофізичні можливості, самостійність й відповідальність за якість навчання. Сьогодні процес навчання в університетах України характеризується
новими стратегічними завданнями та змістом, який швидко оновлюється.
Сучасний університет готує випуcкників таким чином, щоб вони могли
впроваджувати на практиці традиційні та інноваційні освітні технології.
Важливо розробляти й втілювати методики і технології реалізації “гуманістичного потенціалу освітнього процесу, орієнтованого на самовизначення,
пошук смислів навчальної діяльності, діалогу”. І. Зязюн підкреслював, що
формувати освітній процес “в умовах полікультурності, поліконфесійної
різноманітності… потрібно зважено”. Не можна забувати “про розвиток
корінної культури, про її історичне коріння” та вилучати “їх із сучасних
технічно оснащених технологій тиражування” [80, c. 531].
Вважаємо, що реалізація компетентнісного підходу має давати змогу
впроваджувати у процес професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей активні й інтерактивні методи та форми для організування
занять. До них відносимо згорнуті форми дискусій, семінари-діалоги, ділові
та рольові ігри, комп’ютерні симуляції, завдання на ПК, аналіз конкретних
ситуацій, тренінгові вправи, проекти, університетські та міжуніверситетські
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телеконференції та ін., які сприяють разом з самостійною роботою магістрів
формуванню й розвитку їхніх професійних компетентностей. Викладачіметодисти вважають, що застосування інтерактивних методів та форм міжособистісної взаємодії у навчальному процесі магістрантів має становити не
менше 40% від усіх аудиторних занять, ураховуючи особливість спеціальності та зміст конкретної дисципліни. Заняття лекційного типу для магістрантів
філологічних спеціальностей поєднують з семінарськими та практичними
заняттями та рівномірно розподіляють для отримання кредитів
Емпіричне дослідження, проведене у 2018 році на філологічних факультетах Львівського та Кам’янець-Подільського університетів, дало змогу
зорієнтуватися, які методи та технології впроваджують на заняттях у магістрів-філологів, які методи їм відомі та які активізують та мотивують їх до
отримання філологічного фаху.
Серед активізуючих методів, магістри Львівського університету у
2014 році на перше місце поставили дискусію – 95%, розповідь та мозкова
атака – 46,66% – посіли друге місце, на третє місце бесіду поставили 43,33%,
на четверте – проблемні семінари – 40%. Менше серед опитуваних – 26,66%
відмітили лекцію та 21,66% – дебати.
Найбільше мотивують магістрів-філологів цього ж закладу аналіз конкретних ситуацій – 86,66%, міні-есе – 48,33%, проекти та творчі письмові роботи – 45%, тренінгові вправи – 41,66%, дискусія – 38,33%, бесіда – 30%. Менше – 28,33% відмітило кейс-метод, 25% – рольові (навчальні ігри), 23,33% –
портфоліо. Як бачимо, майже чверть магістрантів здатні виділити методи,
які їх мотивують.
Опитування серед магістрів-філологів Львівського університету у
2018 році засвідчило, що найбільше їх також активізує дискусія – 69,56%,
на другому місці – дебати – 52,17%, на третьому – бесіда і проблемні семінари – 43%, на четвертому – мозкова атака – 17,39%. Робимо висновок, що
такі методи, як розповідь – 13,04% та лекція – 8,69% вже не є популярними
серед студентів.
Магістранти з-поміж методів, які мотивують їх на заняттях (2018 р.),
виділили: дискусію – 47,82%, аналіз конкретних ситуацій – 43%, проекти –
34,78%, творчі письмові роботи – 30,43%, рольові (навчальні ігри) – 21,73%,
бесіду та кейс-метод – 17,39%, міні-есе – 13,04%, портфоліо, бліц-ігри та
тренінгові вправи – 8,69%. Зазначимо також, що порівняння результатів
двох опитувань магістрантів-філологів Львівського університету дає можливість позначити зростання інтерактивних методів на заняттях, а також
появу індивідуальних ігрових завдань на ПК, які мотивують 4,34% опитаних
магістрантів.
Методи, які активізують магістрів-філологів Кам’янець-Подільського
університету: 74,07% виділили бесіду, 68,51% – дискусію, 33,33% – проблемні
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семінари, 29,62% – розповідь, 24,07% – лекцію, 22,22% – дебати, 14,81% –
мозкову атаку. Магістранти також виділили прес-метод – 1,85%, що не характерно для магістрантів ЛНУ.
Більшість опитаних вважає, що їх мотивують до навчання: бесіда –75,92%,
рольові (навчальні ігри) – 61,11%, аналіз конкретних ситуацій – 59,25%, дискусія – 44,62% тренінгові вправи – 35,18%, індивідуальні ігрові завдання на
ПК – 9,25%, проекти та творчі письмові роботи – 5,55%, міні-есе – 3,70%,
портфоліо та бліц-ігри – 1,85%. Робимо висновок, що інтерактивні технології впроваджують у професійну підготовку магістрантів Кам’янецьПодільського університету. Їм більше подобаються, ніж магістрантам
Львівського університету, індивідуальні ігрові завдання на ПК, рольові (навчальні ігри), аналіз конкретних ситуацій. Також магістранти обирають
“кейс-метод”, рольові ігри, бліц-ігри, проекти як методи, що мотивують їх
до оволодіння спеціальністю. Магістранти ознайомлені з індивідуальною,
парною формами організації навчання, а також і формами міжособистісної
взаємодії.
Безумовно, впровадження інтерактивних технологій впливає на професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей. Підготовка фахівця
іноземних мов в університетах України відбувається у контексті реалізації
рекомендацій Ради Європи з мовної освіти та принципів Болонської реформи. Метою розвитку професійної підготовки філологів є створення
такої системи, основою якої був би накопичений досвід у галузі, поєднаний
з сучасними європейськими підходами, що сприяло б випереджувальній
підготовці викладача-мовознавця. В останні десятиліття активізувались пошуки науковців у галузі теорії та практики підготовки викладачів/вчителів
іноземної мови. О. Місечко у дисертації досліджує сутність та особливості
розвитку системи професійної підготовки вчителя іноземної мови як самостійного цілісного утворення в структурі загальної системи вищої педагогічної освіти України від моменту його становлення на початку ХХ ст.
і до завершення формування системних ознак (початок 1960-х років) [155,
с. 6]. У дисертаційному дослідженні Н. Тонконог розроблено індивідуальну
стратегію освітньо-професійної діяльності майбутніх учителів іноземних
мов, яка ґрунтується на раціональному плануванні процесу навчання та
врахування індивідуальних особливостей студентів (характер, темперамент,
нахили, здібності тощо). Дослідниця вважає, що означена стратегія потребує
від вчителя іноземних мов “застосовувати інноваційні технології навчання
(рольові ігри, “мозковий штурм”, кейс-метод, метод проектів, електронне
портфоліо тощо)” [279, с. 2].
У дисертаційному дослідженні В. Безлюдної серед інноваційних технологій, які впроваджують у процес підготовки майбутніх вчителів іноземної
мови, виділено: діалогічну технологію, що спрямована на розвиток інтелек-
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ту та креативного мислення студента через залучення до діалогу культур;
технологію збагачення, що пов’язана з інтелектуальним вихованням студента через актуалізацію та ускладнення його власного ментального досвіду;
технологію навчання у співробітництві, в якій наголошують на необхідність
розвитку індивідуальної відповідальності й комунікативних навичок для
виконання спільного завдання; особистісно-орієнтовану, або особистісну, технологію, що спрямована на саморозвиток студента; активуючу технологію,
основу якої становить підвищення пізнавальної активності через широке
застосування проблемних ситуацій з опертям на пізнавальну активність
і пізнавальну мотивацію студента; формувальну технологію, що зорієнтована на розумовий розвиток через формування чітких етапів розумових
дій студента; кооперативну (групову) навчальну діяльність – форму (модель)
організування навчання в малих групах студентів, об’єднаних спільною навчальною метою; інтерактивних технологій (ІТ) та інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) з метою активізувати навчальний процес, зробити
його більш творчим та індивідуалізованим [11, с. 327–329].
Дослідниця М. Бедевельська до принципів компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів іноземних мов віднесла такі: сенс навчання (розвиток здатності у майбутніх учителів іноземних мов до самостійного розв’язання проблеми в різних сферах і видах професійної діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом якого є
і власний досвід); зміст навчання (дидактично адаптований соціальний
досвід до розв’язання пізнавальних, світоглядних, моральних, політичних
та інших проблем майбутніх учителів іноземних мов); зміст організування
навчального процесу (створення умов для формування досвіду самостійного розв’язання пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних
та інших проблем майбутніх учителів іноземних мов, що становлять зміст
освіти); оцінення результатів навчання (аналіз рівнів освіченості кожного
етапу навчання майбутніх учителів іноземних мов) [10, c. 234].
Наприклад, О. Герасимова доводить, що формуванню ключових компетентностей, “котрі мають своєю складовою вміння оперувати науковими знаннями у життєвих ситуаціях, використовувати інформацію для особистісного розвитку, здатність адаптуватися, бути мобільними, успішно здійснювати комунікацію
в полікультурному суспільстві” сприятиме “гнучка структуралізація інваріантної
і варіативної складових змісту освіти вчителів іноземних мов” [49, с. 4].
Погоджуємося, що для впровадження у підготовку майбутніх учителів
іноземних мов компетентнісного підходу, викладачам необхідно враховувати певні вимоги, а саме: “підготовку нового навчального теоретичного
та практичного базису, вивчення європейського досвіду з даної проблеми,
який необхідно адаптувати до вітчизняної науки, щоб досягнути ефективної
організації навчально-виховного процесу” [10, c. 234].
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Досліджуючи спільні проблеми підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в Європі та в Україні, дійшли висновків, що вони мають багато
спільного. З-поміж спільних ознак виділили: 1) більше уваги приділяється
становленню та розвитку професійної індивідуальності вчителя; 2) збігаються вимоги до знань та розумінь базових положень викладання іноземної мови, професійно-орієнтованих стратегій і вмінь; 3) узгоджено кроки
щодо модернізації підготовки учителів іноземних мов в інтеграції вивчення
академічних дисциплін із практичним досвідом викладання; 4) ретельно
узгоджений зміст програми підготовки вчителя зі змістом стажування;
5) спрямовано діяльність на вдосконалення фахових умінь вчителя іноземної
мови; 6) зроблений акцент на забезпеченні неперервної освіти викладачів
іноземної мови. Разом із тим, звернули увагу і на певні відмінності в організуванні підготовки вчителів іноземної мови: брак в українській системі освіти
такої складової, як робота студента під керівництвом ментора-наставника;
брак системи зв’язків із зарубіжними партнерами; майже не організоване
стажування майбутніх учителів іноземної мови у країнах, мови яких вивчають тощо [117, с. 121–126].
Значне місце для покращення ситуації у викладанні іноземних мов в
Україні належить професійним іноземним асоціаціям, які займаються вивченням науково-академічного письма, а також питаннями центрів підтримки навчання навичок академічного письма. EATAW (European Assosiation
for the Teaching of Academic Writing) – Європейська асоціація викладання
науково-академічного письма об’єднує фахівців і зацікавлених у викладанні,
навчанні, дослідженні, управлінні та подальшій популяризації академічного
письма в галузі вищої освіти Європи. З 2001 р. ця наукова спільнота сприяє
об’єднанню викладачів та дослідників шляхом проведення конференцій,
створює центри, ініціює проекти для обміну досвідом тощо. У 2013 р. у
м.Будапешт відбулася міжнародна конфереція, присвячена завданням європейської вищої освіти. “Викладання письма по всій Європі та за її межами
виросли з двох традицій: писати рідною мовою і писати другою рідною
мовою або просто іншою, як правило, англійською мовою. Все зростаюче
поширення англійської мови як lingua franca академічного світу, а також
прагнення інших суспільств і культур зберегти свою власну ідентичність,
неминуче впливає на практику навчання письма, наукові дослідження та
інституційну політику освітніх установ” [85, с.16–17]. Виявлення і розуміння
відмінностей, подібностей, конфліктів та можливостей для взаємного збагачення, а також синтез цих двох видів письмової форми навчання стали
темою сьомої конференції EATAW. У Львівському університетіт імені Івана
Франка на факультеті іноземних мов було створено центр англомовної академічної комунікації. Завдання одного з його проектів – LIDHUM – модернізація підходів до навчання в сучасній вищій освіті через створення бази
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нових знань з теорії та методики навчання письмового аспекту комунікації
рідною й іноземними мовами [86, с. 13].
Викладачі, вчителі-методисти наголошують, що основним завданням
майбутнього викладача іноземних мов є підготовка студентів до активного
спілкування на кожному етапі мовленнєвої діяльності. Для цього разом із
традиційними застосовують нетрадиційні методи та форми комунікативного
спілкування. Наприклад, заняття організовують у формі “круглого столу”, мовної комунікативної гри, “техніки акваріума”, мікровикладання,
дебатів, брейнстормінга, “снігової кулі”, рольової гри, проблемних ситуацій,
вікторин, конкурсів, театралізованих постановок, мультипрезентацій,
віртуальних екскурсій тощо. Розвитку творчих здібностей студентів сприяє
застосування методу дискусій, методу драми, проблемного методу, методу
проектів, в основі яких лежить розвиток пізнавальних навичок, критичного
та творчого мислення, самостійності, креативності. Ці методи також дають
змогу працювати як самостійно, індивідуально, так і попарно та в групах,
формують здатність розв’язувати проблемні завдання. Ці вміння потрібно
сприймати як надзавдання до формування компетенцій у майбутніх
викладачів англійської мови. Задатки цих компетенцій потрібно формувати ще на студентській лаві, враховувати їх при впровадженні дисципліни
з англійської мови, а також педагогічних та методичних дисциплін [352,
s. 398–414].
У процесі підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України під час викладання теоретичного матеріалу активно застосовують метод лекції, який поєднують на практичних заняттях з поясненням
та методом вправ. Так, Т. Равчина вважає необхідним ознайомити майбутніх
учителів іноземних мов з ролями викладача, які він виконує у навчальному
процесі. “За рівнем співввідношення педагогічного керівництва й активності студентів, мірою його втручання у навчальний процес і зростання
самостійності студентів” викладач може бути “науковим просвітителем”,
оскільки організує процес осмисленого оволодіння науковими поняттями,
теоріями як системою різних взаємозв’язків, що визначають їхню суть; “наставником” – цілеспрямовано поетапно керує процесом набуття досвіду,
зростанням самостійності, творчості студентів; “фасилітатором” – організує
процес навчання, супроводжує студентів у процесі набуття власних знань,
умінь, досвіду, створює простір для самостійної діяльності студентів, визначає власні освітні потреби. Дослідниця наголошує, що як фасилітатор
(фасилітація від лат. “допомога”) “викладач втручається лише в організацію
процесу, створюючи простір для самостійної діяльності студентів, визначення власних освітніх потреб, виконання необхідних навчально-пізнавальних
завдань”. Викладач виконує ще і роль “посередника” через діалог “організовує взаємодію студентів з науковою інформацією, колективне обговорення
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соціальних, професійних проблем, спрямовує їх до пошуку нових знань,
усвідомлення сенсу наукових понять, положень” [241, с. 19–21]. Отже, на
лекційних заняттях з іноземної мови та літератури викладач займає позицію
“наукового просвітителя”. Саме така роль викладача сприятиме оптимізації
навчально-виховного процесу, покращенню рівня засвоєння теоретичних
знань та виконанню практичних завдань при підготовці магістрів філологічних спеціальностей. Для формування компетентностей застосовувати
теоретичні знання і вміння фактично – на практичних, семінарських заняттях – викладач виконує роль “наставника”. Роль “фасилітатора” важливо
навчити виконувати майбутнього викладача/вчителя для організування
самостійної роботи студента, що сприяє поглибленню професійних інтересів, якостей, компетентностей та культури самостійного опрацювання
наукового матеріалу.
Про те, що у сучасній вищій школі змінюються форми викладання,
вказує і дослідниця О. Семеног. Лекції загалом “зорієнтовані на співтворчість і співроздуми викладача і слухачів. Кожне заняття – це “відкриття
нового”, форма самовираження викладача як ученого. Семінари і практичні
заняття спрямовані на формування і перевірку умінь систематизувати,
розмірковувати, аргументувати. Разом із уведенням активних форм (рольові
ігри; спостереження та аналіз занять й окремих фрагментів; конференції;
дискусії; розроблення планів-конспектів занять різних типів; дидактичного матеріалу; моделювання навчальної ситуації; захист залікових занять)
має змінитися і саме ставлення до навчання” [253, с. 194]. Вона підкреслює
важливість впровадження на заняттях у філологів тренінгових технологій
як методу, який потребує серйозної, а не розважальної роботи. Готуючись
до тренінгу, викладачу необхідно сконцентрувати навчальний матеріал за
його розмаїттям, передбачити напружену інтелектуальну працю кожної
хвилини часу, яка відведена на практичному занятті [253, с. 194].
Дослідниця М. Бедевельська також вказує на необхідність застосування
у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов “різних форм навчально-виховного процесу, а саме: парної, групової, колективної, що дало
змогу активізувати навчально-пізнавальну діяльність кожного студента та
формувати у них здатність діяти у різних ситуаціях, що можуть виникати
в процесі професійної діяльності” [10, c.235].
Використання методу вправ на практичних заняттях сприяє закріпленню вивчених правил з граматики, орфографії, синтаксису, стилістики мови
за фахом. Зазначимо, що дидактичний інструментарій у процесі підготовки
магістрів-фахівців іноземних мов в університетах України та Європи збігається. Українськими викладачами, як і викладачами в університетах Греції,
“на заняттях з вивчення іноземних мов впроваджувалися також усні вправи (переказ прочитаного або прослуханого тексту, складання монологів і
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діалогів тощо). Застосовувались і самостійні роботи студентів, наприклад,
підготовка реферату, укладання словника, написання твору, реферування
статті тощо”. Так, Ю. Короткова вказує на те, що “після утвердження комунікативного підходу до навчання мови науковцями було обґрунтовано нові
методи комунікативного спрямування, які почали активно застосовувати у
процесі мовної підготовки філологів” [106, c. 325].
У процесі іншомовної підготовки найчастіше використовують письмо.
Письмові завдання є різного ступеня складності, їх застосовують на різних
етапах вивчення мови. Цей вид іншомовної практики дає можливість розвивати рівень мовної компетентності студента, залежно від мети письмової
роботи. Для того, щоб вміти правильно висловлюватися іноземною мовою,
потрібно глибоко проникнути в ментальний простір її корінних носіїв. А це,
як відомо, потребує часу, практики та вироблення ментально-лінгвістичного
“чуття” мови. Крім того, для різних форм письмових робіт необхідне знання законів стилістики – адже в процесі навчання практикують широкий
спектр навчально-тренувальних вправ.
Т. Равчина, досліджуючи діяльність викладача вищої школи, вважає
діалог “найвагомішим методом навчання шляхом міжособистісного спілкування”. Саме він “забезпечує сприятливі умови для співробітництва, взаємонавчання. Застосування різних форм міжособистісної взаємодії – парної,
групової, колективної у навчальному процесі дає змогу кожному студентові
бути активним у навчально-пізнавальній діяльності, свідомо конструювати
власні знання” [241, с. 17]. Навчальну дискусію як метод активізації та мотивації філологів на заняттях виокремила більшість з опитуваних магістрантів.
Важливо навчити майбутніх викладачів правилам дискусії, яка уміщує зворотну взаємодію – питання викладача і відповіді студентів. Головна роль у ході
дискусії належить викладачеві, його вмінню задавати питання, вести діалог,
тримати паузи, очікуючи відповіді. Впродовж дискусії роль викладача не має
бути зведена до директивних реплік або висловлювань особистих суджень.
Багаторічна практика тренера з інтерактивних методик засвідчує високу ефективність питань відкритого типу, що стимулюють мислення. Це
“дивергентні” або “оцінюючі” за своїм змістом питання. У них не передбачена
(на відміну від закритих) коротка, однозначна відповідь. Це питання типу:
Як? Чому? За яких умов? Що може скоїтися, якщо? “Дивергентні” питання
(на відміну від “конвергентних”) пробуджують магістрантів до пошуку, творчого мислення. “Оцінюючі” питання дають змогу студентові виробити свою
власну оцінку того чи іншого явища, власного судження. Важливо засвоїти
з магістрантами на заняттях правила дискусії, до яких відносимо: доброзичливе ставлення й увагу до кожного учасника; утримання від схвальних/
несхвальних висловлювань; зосередження всієї дискусії на її темі, фіксування
уваги учасників на питаннях, які обговорюються, стислість, змістовність,
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аргументованість як у процесі дискусії, так і при підведенні підсумків, загальний висновок – не кінець роздумам над проблемою, а черговий крок
у дослідженні нової теми. Дискусію як навчальну форму роботи зі студентським колективом не потрібно перетворювати у псевдообговорення,
псевдопошук вирішення тих завдань, які відомі викладачу і які він міг би
висловити звичайним способом, тобто навчальна дискусія має бути проблемною [227, с. 12–13].
На заняттях з магістрами-філологами активно впроваджують форми
згорнутих дискусій. Перш ніж їх застосовувати на своїх заняттях викладачеві необхідно підготувати студентів: навчити їх переконливо висловлювати
свою думку, чітко наводити аргументи на захист своєї точки зору, логічно та
стисло їх викладати, лояльно діяти щодо своїх опонентів. Тому доречно було
б застосовувати на практичних/семінарських заняттях “прес”-метод, який
дасть змогу студентам зайняти і чітко аргументувати визначену позицію з
проблеми, що її обговорюють, переконати інших у своїй правоті та знайти
вихід із ситуації, коли виникають суперечливі питання. Впровадження цього методу потребує ознайомлення магстрів зі структурою висловлювання
[227, с. 13–14].
Світовий педагогічний досвід накопичив низку прийомів з організування обміну думками, що становлять собою згорнуті форми дискусії. До
них відносять: “круглий стіл”: бесіда, у якій на рівних бере участь невелика
група студентів (до 5 осіб) та під час якої відбувається обмін думками як між
ними, так і з “аудиторією” (решта аудторії); “засідання експертної групи”
(“панельна дискусія”): спільне обговорення висунутої проблеми учасниками групи (4–5 студентів з визначеним заздалегідь головою) та обговорення
доповіді (досить стислої) кожного з них, у якій доповідач висловлює свою
позицію; “форум”: обговорення, що нагадує “засідання експертної групи”,
у ході якого ця група обмінюється думками з “аудиторією”; “дебати”:
формалізоване обговорення, побудоване на основі заздалегідь фіксованих
виступів учасників – представників двох протилежних команд-суперників
та заперечень. Варіантами такого обговорення є “британські дебати”, що
фактично відтворюють процедуру обговорення проблемних питань у Британському парламенті; “засідання суду”: обговорення, що імітує слухання
справи у суді, на якому розподілені чітко ролі всіх учасників [227, с. 14].
Знання цих форм дискусій та їхніх особливостей знадобиться магістрамфілологам при вивченні курсів “Педагогіка вищої школи”, “Майстерність
педагогічної діяльності”, на заняттях яких ми ознаймлюємо майбутніх викладачів з новими типами практичних/семінарських: практичне заняття –
диспут, практичне заняття – дебати, практичне заняття – форум, практичне
заняття – “вибори”, практичне заняття – захист проекту та ін. [227. с. 33–35].
З-поміж форм навчальної дискусії можна виділити і “техніку акваріума” – особливий варіант організування групової взаємодії, в процесі якої
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акцент зроблений на точку зору та її аргументацію. Цей різновид дискусії
застосовують у роботі з матеріалом, зміст якого пов’язаний з суперечливими
підходами, конфліктами, розбіжностями та активно застосовується на заняттях з літературних курсів та спекурсів. Процедура роботи за “технікою
акваріума” має свою структуру: постановка проблеми, її презентація аудиторії викладачем; розподіл студетів на групи, що сидять у колі; обрання того,
хто буде відстоювати позицію всієї групи; обговорення групою проблеми,
щоб дійти згоди; представники груп збираються у центрі аудиторії та захищають свої позиції, допомагати їм дозволено лише записками, в яких
сформульовані вказівки; викладач дозволяє представникам взяти “тайм-аут”
для консультацій; обговорення припиняють або після закінчення призначеного часу, або після вирішення проблеми; критично обговорюють “техніку
акваріума” всі студенти. Викладач на своїх заняттях може застосовувати і
спрощений варіант “акваріума”, який дасть змогу всім студентам навчитися застосовувати цей метод обговорення спільної проблеми [227, с. 14–15].
На заняттях магістрів з іноземних мов використовують і спрямувальний
діалог, який характеризується тим, що викладач за допомогою заздалегідь
продуманих запитань наштовхує студентів на отримання нових знань, вирішення певної проблеми. При використанні вільного діалогу запитання
можуть ставити спонтанно як викладач до студентів, так і студенти до викладача. [106, c. 325]. Також науковці рекомендували використовувати й такі
інноваційні методи навчання, як: мозковий штурм, метод проектів, рольову
(ділову) гру, сократів діалог, роботу в малих групах тощо.
Магістрам-філологам важливо вміти застосовувати у своїй подальшій діяльності і міжгруповий діалог, який є одним з ефективних засобів організування навчальної діяльності, яка збільшує самостійність студентів. Викладач
розподіляє магістрантів на малі групи (по п’ять–шість осіб) і розподіляє роліфункції у дискусійній групі для побудови діалогу між групами. Потрібно обрати: “ведучого” (організатора), який організовує обговорення питання, проблеми,
втягує в роботу всіх членів групи; “аналітика”, що задає питання учасникам під
час обговорення, піддає сумніву ідеї та формулювання; “протоколіста”, який
фіксує все, що стосується розв’язання проблеми, формулює позицію групи;
“споглядача”, що оцінює участь кожного члена групи. Магістрантів можна ознайомити з ходом дискусії: висунення проблеми; розподіл учасників на групи,
розподіл ролей; обговорення проблеми; надання результатів обговорення;
продовження обговорення і підведення підсумків [227, с. 32].
Популярним у вищій школі сьогодні є і метод “мозковий штурм” –
ефективний метод колективного обговорення проблеми, пошук рішень,
що спонукає магістрів проявляти свою уяву та творчість шляхом вільного
висловлювання думок всіма учасниками і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.
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Магістранти на заняттях засвоюють основні етапи “мозкового штурму”:
записують на дошці проблему, яку обрали; всі учасники штурму висувають
ідеї щодо її розв’язання; на дошці фіксують всі пропоновані ідеї; висування
ідей припиняється за умови, що всі присутні вважатимуть кількість поданих
ідей достатньою; зібрані ідеї групують, аналізують, розвивають спільно з
групою; обирають лише ті з них, які, на думку групи, дадуть можливість вирішити розглядувану проблему. Магістранти також повинні знати та дотримуватися правил поведінки під час “мозкового штурму”, які їх активізують
[227, с. 18].
Суть навчання полягає у тому, що воно спонукає, пробуджує і урухомлює низку внутрішніх процесів розвитку об’єктів навчання (за Л. Виготським). Навчити студентів співпрацювати дуже важливо вже тому, що це
залучає їх до предметної діяльності. В цьому і полягає сенс діяльнісно-кооперативного підходу до навчання. На заняттях з викладання іноземної мови
активно впроваджують “кейс”-метод (з англ. – випадок) – дуже деталізовані,
контекстуальні, описові доповіді і повідомлення про викладання й учіння.
На відміну від інших методів навчання (за В. Платовим) “кейс”-метод впроваджують при наявності моделі педагогічної системи, стан якої розглядають
у деякий дискретний момент часу; коли потрібне колективне вироблення
рішення та багато протилежних рішень; єдина мета при виробленні рішень;
наявність системи групового оцінювання діяльності та керованої емоційної
напруги студентів [186, с. 13–16].
За класифікацією Європейського Клірінгового центру (European Case
Clearing House – ECCH) виділяють шість типів “кейсів”. Перший: “кейси-випадки” – короткі кейси, у яких описують один випадок; можливо використовувати під час лекції для опису того чи іншого поняття/теми для обговорення; не потребують від студентів спеціальної підготовки до початку занять,
їх можна швидко прочитати; корисні при ознайомленні з методом кейсів.
Другий: “допоміжні кейси”, метою яких є передавання інформації; студенти
набагато краще сприймають інформацію, представлену у вигляді кейса, ніж
представлену в звичайному документі; використовують як основу для обговорення інших кейсів. Третій: “кейси-вправи” – дають студенту можливість
застосувати певні прийоми і широко використовувати матеріал кейсів для
якісного та кількісного аналізу. Четвертий: “кейси-приклади” – студенту
необхідно проаналізувати інформацію з кейса і виявити найважливіші
зв’язки між різними складовими; дати відповідь на питання: чому все відбулося неправильно, і як цього можна було уникнути? П’ятий: “комплексні
кейси”: описують ситуації, де значущі аспекти заховані у великій кількості
інформації, частина якої неважлива; завдання студента – відділити важливі
аспекти від малозначущих і не звертати на них уваги; складність полягає у
взаємозв’язках виділених аспектів. Шостий: “кейси-рішення” – необхідно
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вирішити, що робити за обставини, що виникли, і сформулювати план дій;
розробити низку обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі підходу,
який більш всього націлений на успіх [322].
Дослідниця Т. Кашманова акцентує на тому, що “кейс”-метод є практикою використання “кейсів” як засобу навчання у галузях права, бізнесу,
медицини, освіти та виділяє два типи “кейсів”. Перший тип – це детальний (до погодинної хронології) щоденний опис студента під час викладання за принципом: коли? де? і як? Другий тип – обговорення короткої і
конкретної навчальної ситуації, події, яка, наприклад, відбулася зі студентом
на педагогічній практиці [88, с. 153–157].
У навчанні “кейс”-метод “здебільшого використовують, щоб досягти
розуміння особливостей навчального процесу”. Його можна використовувати “для допомоги майбутньому вчителю подивитися на дійсність, з якою
він зустрічатиметься щодня у школі” [88, с.157]. Цей метод дає змогу розібратися у різних аспектах навчання, взаємовідносинах між суб’єктами процесу,
проаналізувати відповідальність педагога за позитивний клімат, формування мотивації тощо. “Використовуючи навчальний “кейс” викладач може або
попросити студентів проаналізувати подію і її результати, або запитати їх
про те, що вони зробили б у цій ситуації” [88, с. 157]. Застосування “кейс”методу на заняттях сприяє формуванню вмінь, розв’язанню проблемних
ситуацій, адаптації магістрів до майбутньої діяльності. Вважаємо також
цей метод продуктивним для обговорення, опису педагогічних ситуацій,
аналізу конкретного випадку, обґрунтованого звіту асистентської практики
тощо [227, с. 18–19].
Метод “портфоліо” як метод навчання, оцінювання й атестації широко
застосовують у США під час підготовки майбутніх вчителів; сьогодні відомий і як метод навчання іноземним мовам. Він має значне застосування в
інтерактивній методиці навчання. У педагогічній практиці відомі такі види
портфоліо: “робоче портфоліо”, “шоукейс портфоліо” і “портфоліо для
записів”. Найчастіше у практиці підготовки майбутніх викладачів використовують “робоче портфоліо”: студент збирає матеріал для атестації, педагог
має можливість оцінити рівень професійного зростання впродовж певного
часу. Позитивні якості цього методу проявилися у вищій школі, але сьогодні,
безумовно, його можна застосовувати на заняттях зі старшокласниками як
засіб підготовки до навчання у вищій школі. Майбутнім вчителям важливо
зрозуміти, що метод портфоліо залучає старшокласників до атестації й
оцінювання та дає змогу їм оволодіти власним учінням, розвиває почуття
власної відповідальності за цей процес. Велику роль у застосуванні методу портфоліо приділяють викладачеві, який виконує роль фасілітатора.
Саме він допомагає у розвитку самооцінки та самоаналізу творчої роботи
магістранта, рефлексивному обговоренню продуктів його діяльності. Від
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роботи педагога, від його вміння позитивно ставитися до помилок студентів,
толерантно спілкуватися з ними залежить результат цього методу [227, с. 19].
Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну роботу студентів –
індивідуальну, групову, парну, яку виконують впродовж певного часу. Цей
метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Підготовка
магістрів філологічних спеціальностей до педагогічної діяльності, насамперед практики, яку магістранти проходять в університеті, розпочинається на практичних заняттях, під час підготовки та виконання творчих завдань у вигляді проектів. Проекти розвивають логічне мислення, навики
стилістичного оформлення думки, правильного добору слів тощо. “Не
потребує доведення, що письмова діяльність – це важка праця, до того ж
ризикована: оформлення наших думок до написаних слів змушує нас бути
чутливими до критики, заперечень, неправильної інтерпретації” [88, с. 135].
Дає можливість з’ясовувати генераційні ідеї аутентична бесіда, яка є життєвим засобом для випробування цих ідей. Аутентична бесіда, як і будь-який
вид розмови, уміщує діалог, проте вона дає змогу розв’язати і проблеми
вищого рівня, її застосовують як засіб розвитку таких вмінь, які необхідні
у майбутній діяльності, отже адаптує магістрантів до майбутньої професії
викладача. За допомогою методу-проектів ми намагаємося сформувати зі
студента самостійного дослідника, спроможного трансформувати себе і виробити власну робочу теорію. З цією метою магістри готують дослідження
“Моя майбутня професія – викладач”, “Мотивація студентів першого–третього курсів до навчання на факультеті (за спеціалізацією магістранта)”,
есе “Криза пошуку близької людини”, розробляють конспекти лекції та
практичного тощо. За семестр магістр повинен зробити презентацію своєї
роботи (зазвичай це портфоліо). Впродовж семи–десяти хвилин магістрант
ознайомлює студентську спільноту зі своїм баченням проблеми або проводить в аудиторії мікровикладання, фрагмент заняття, яке розробив, виконуючи роль викладача [227, с. 19–20].
Метод мікровикладання важливий для формування дидактичної компетентності магістрів філологічних спеціальностей, тому його необхідно
впроваджувати на заняттях з курсів “Методика викладання мови/літератури”, “Майстерність педагогічної діяльності”, “Педагогіка (та психологія)
вищої школи” тощо. Головне завдання впровадження мікровикладання – це
необхідність надання майбутнім викладачам/учителям під час навчання в
університеті можливості доповнити їхню теоретичну та методико-педагогічну підготовку практичною. Оскільки ми вважаємо викладання складним,
цілісним, але й програмованим і логічно структурованим процесом, майбутній викладач/ учитель має мати розвинуті компетентності для подолання
труднощів, що виникають у процесі його педагогічної діяльності.
До заліку, іспиту магістранти-філологи зобов’язані подати на перевірку
проекти у формі портфоліо. Оцінка такого виду самостійної роботи
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магістрантів додається до загальних балів, зароблених студентами впродовж курсу, та впливає на загальну оцінку за іспит. Безперечно, викладач, перевіряючи портфоліо, зосереджується й на оціненні рівня адаптації
магістранта до педагогічної діяльності. Така педагогічна рефлексія ще
до іспиту з курсу дає змогу побачити загальну картину сформованості у
магістрантів педагогічних компетентностей і зрозуміти значущість інтерактивного навчання та правильність вибору методики у процесі підготовки
студентів.
Сьогодні українськими вченими метод проектів розглядається як педагогічна технологія, яка включає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Вчені пропонують класифікувати
проекти за складом учасників (колективні, малі, індивідуальні); за методом
або видом діяльності, яка домінує у проекті (дослідницькі, творчі, ігрові,
інформаційні, практично зорієнтовані); за терміном реалізації; за змістовим
аспектом проекту (літературно-творчі; природничо-наукові, екологічні,
культурологічні, спортивні) [168, с. 25–29]. Для кожного проекту необхідно
мати мету та реалізувати її через: реферат, конспект заняття, есе, статтю,
презентацію тощо. Він має також і предмет інформаційного пошуку –
поетапність пошуку із визначенням результатів – аналітична робота над
зібраними фактами, яка вміщує висновки, коригування. Якщо є потреба,
проводять дальший пошук інформації та аналіз нових даних, роблять висновки, оформлення результатів тощо.
Важливим етапом активізації педагогічного процесу є створення моделі,
що може пов’язати між собою навчальні дисципліни і збільшити активність
студентів як повноцінних суб’єктів навчання. Дидактична гра є найбільш
ефективною формою підвищення активності тих, хто навчається у вищому навчальному закладі. Причому застосування гри на заняттях сьогодні є
кращим засобом розв’язання проблемних ситуацій у навчальному процесі
вищої школи. Саме гра поєднує два різні принципи навчання: принцип
моделювання майбутньої професійної діяльності і принцип проблемності.
Впровадження навчальних ігор розвиває у студентів необхідні навички, які
неможливо сформувати під час занять, що проводять за традиційною методикою. Погоджуємося з твердженням про те, що гра відбувається ніби “у
двох часових вимірах: у теперішньому й майбутньому” [90]. Впроваджувати
дидактичні ігри доцільно на завершальному етапі навчання у ЗВО, оскільки
студенти старших курсів вже мають достатній рівень теоретичних знань і
здатні самостійно аналізувати проблемні ситуації.
Основою ігрового моделювання майбутньої професії є побудова
імітаційної моделі, яка має вмістити найбільш характерні ознаки і якості
реального об’єкта та відобразити суттєві моменти навчальних дисциплін.
Діяльність викладача, який застосовує модель навчальної гри на своїх за-

301

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

няттях, має змогу передбачити планування, організування і керівництво.
Діяльність студентів пов’язана з отриманням знань і навиків для майбутньої
професії, самооцінкою. Ігри, як форми проблемного навчання, збільшують
ефективність педагогічного процесу у ЗВО ще й тому, що є засобом пробудження інтересу до професійної діяльності й умовою для подальшої
самостійної роботи студентів у цьому напрямку. Гру можна розглядати
як своєрідну практику: студенти формують вміння і навички з конкретної
спеціальності, отримують досвід, наближений до професійної роботи
Сьогодні, у період реформування вищої освіти, дидактичним іграм відводять важливе місце серед сучасних психолого-педагогічних технологій.
Дидактична (навчальна) гра – це гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату (за М. Кларіним)
[90; 227, с. 42–43].
Застосовучи метод гри (рольової та ділової) на заняттях магістрів філологічних спеціальностей, є можливість моделювати реальні ситуації спілкування,
до яких імовірно можуть потрапити студенти у своїй діяльності. Дидактична
гра, як педагогічна технологія, часто виконує інструментальну, гностичну або
соціально-психологічну функції. Проте імітаційна, рольова гра, як один з
різновидів навчальної гри, поєднує всі три функції, оскільки сприяє формуванню визначених навичок, умінь; формує нові знання і розвиває креативне
мислення студентів; розвиває комунікативні та професійні навички.
Структура навчального процесу, який передбачає дидактичну гру,
складається з чотирьох етапів. На першому етапі, названому орієнтація,
викладач характеризує тему, що її вивчають, основні правила гри та її загальний хід. На етапі підготовки до проведення розподіляють ролі, вивчають
ігрові завдання, процедурні питання. На етапі проведення гри викладач стежить за грою, фіксує наслідки, роз’яснює незрозуміле студентам. Важливим
є і четвертий етап, на якому відбувається дискусійне обговорення гри: що
сподобалося? коли виникали труднощі? які ідеї виникали протягом гри?
Потрібно приділити увагу зіставленню імітації з реальним світом, установленню зв’язку гри зі змістом навчальної теми.
Навчальний процес, побудований на дидактичній грі, потребує від
викладача виконувати різні ролі у процесі навчання, а отже, і значного особистісно-професійного потенціалу. Атмосфера гри трансформує позицію
викладача, який балансує між ролями організатора, помічника і співучасника загальної дії. Використовуючи дидактичну гру у своїй педагогічній роботі,
викладач може виконувати функції інструктора: допомагає учасникам гри
зрозуміти правила (детальне інструктування учасників до гри може їх заплутати, тому його потрібно звести до мінімуму); судді-рефері: контролює
процес, не втручається в гру; тренера: надає учасникам допомогу; ведучого:
виконує завершальний етап – обговорення [227, с. 44–45].
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Викладач, який виконує роль і організатора, і тренера заняття, повинен
чітко уявляти собі модель імітаційної гри. Важливим є кожен елемент структури, оскільки не можна провести гру без її аналізу з підбиттям підсумків
суто психолого-педагогічних. Потрібно з’ясувати у студентів: “Що сподобалося?”, “Де виникали труднощі?”, “Чи наблизила Вас гра до майбутньої
професійної діяльності?” Отже, дидактична гра розкриває особистісний
потенціал студента, здібності якого можна продіагностувати, на всіх рівнях
підготовки та проведення гри трансформуються особистісні якості студентів.
Ефективно впливає на учасника гри й атмосфера групової діяльності, групової підтримки. Тому дидактичну гру потрібно розглядати як динамічну
і детерміновану систему “викладач-студент” і “студент-студент”, як контрольовану і саморегулюючу систему, під час якої посилюється інтелектуальний рівень, розвиваються креативні здібності, формуються педагогічні
компетентності магістрів-філологів.
Вважаємо, що впровадження у професійну підготовку магістрів філологічних спеціальностей інтерактивних методів навчання сприятиме формуванню комунікативної компетентності, активізації усного й писемного
мовлення, дасть змогу застосовувати засвоєні граматичні знання на практиці. Ці методики сприятимуть формуванню і соціокультурної компетенції з
набуттям знань соціальних і культурних сфер життя країни, мову якої вивчають, та ціннісних орієнтацій для здійснення продуктивного іншомовного
спілкування. Магістрантів філологічних спеціальностей потрібно активно
ознайомлювати з такими формами міжособистісної взаємодії, як групова
форма роботи, “снігова куля”, кооперативне навчання. Форми міжособистісної взаємодії розглядатимемо як діяльність студентів, як власну діяльність
студентів (учіння) і як діяльність викладача і студентів.
Групова форма роботи на заняттях у вищій школі дає можливість створити комфортні умови для взаємодії педагогів і студентів, для взаємонавчання, для співпраці. Групову навчальну діяльність потрібно розглядати як
форму організування навчання у малих групах (4–6) студентів, об’єднаних
загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва викладачем.
Викладач, який співпрацює зі студентами, керує роботою кожного опосередковано, через завдання, які він пропонує групі. Стосунки між ними набувають ознак співпраці, тому що педагог безпосередньо втручається у роботу
груп при потребі, коли студенти самі звертаються до нього по допомогу. Це
їхня спільна діяльність. Така методика сприяє підвищенню відповідальності
студентів за участь у навчальному процесі, активізує мотивацію досягнення
успіху, надає змогу вільно висловлювати і відстоювати власну думку.
Групова форма взаємодії на заняттях сприяє досягненню виховної функції навчання, оскільки в цей час формується почуття колективізму, моральні
та гуманні якості особистості. Цьому сприяють і особливості організування
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групової форми роботи, і розподіл функцій та обов’язків між учасниками діяльності, обмін думками, взаємоконтроль і взаємооцінення у процесі навчання. Отже, як і кожна форма навчальної діяльності, групова має
свої правила, яких потрібно дотримуватися і викладачам, і студентам [227,
с. 9–10]. Виділимо найбільш важливі правила роботи в малих групах:
– потрібно швидко розподілити ролі у групах, з’ясувати, хто буде
головуючим, секретарем, посередником, доповідачем;
– починати висловлюватися потрібно спочатку за бажанням, а потім
по черзі;
– потрібно дотримуватися правил активного слухання, не перебивати
один одного;
– необхідно обговорювати ідею, а не особу студента, що висловився;
– утримуватися від оцінок та образ учасників групової взаємодії;
– намагатися дійти згоди або підготуватися до захисту різних думок,
які мають право на існування [227, с. 10].
Оскільки групова взаємодія формує у студентів позитивну мотивацію
до навчання, активізує його до прийняття рішень, до розв’язання складної
проблеми, яка є метою заняття, викладач повинен навчити їх виконувати
різні ролі.
Головуючий (сьогодні його можна назвати і спікером): зачитує завдання
групі; організовує порядок виконання; пропонує висловлюватися по черзі;
заохочує групу до роботи; підсумовує результати роботи; за згодою групи
визначає доповідача.
Секретар: стисло і розбірливо записує результати роботи групи; допомагає підсумовувати; висловлює думку групи щодо оцінювання кожного
учасника; допомагає доповідачеві.
Посередник (фасилітатор): стежить за часом; заохочує групу до роботи;
допомагає головуючому обрати доповідача.
Доповідач: чітко висловлює думку, до якої дійшла група; узагальнює
зібраний матеріал; оголошує результат роботи групи.
Всі студенти, висловлюючи ідеї щодо розв’язання завдання, виконують
роль акумуляторів ідей, висуваючи найактивнішого – лідера. Найчастіше
лідер і стає доповідачем [227, с. 10–11].
Кооперативне навчання як вид міжособистісної взаємодії сьогодні активно застосовують на заняттях не лише у вищій, де ця форма діяльності набула
розвитку, але й у середній школі. Тому магістрів-філологів, як майбутніх
вчителів мови у середній школі, потрібно ознайомити з цією формою взаємодії. Основу кооперативного навчання становить групова взаємодія всіх
учасників команди (бригади), кожен з якої виконує свою конкретну роль,
своє завдання, але водночас активно співпрацює з іншими для виконання
завдання групи [227, с. 11].
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Головними характеристиками кооперативного учіння як форми міжособистісної взаємодії є позитивна взаємозалежність; взаємодія підтримки
“пліч-о-пліч”; індивідуальна відповідальність; уміння працювати в малих
групах; групове оброблення результатів; робота може тривати протягом
декількох навчальних занять [88, с. 287–293].
Після пояснення навчального матеріалу на занятті, студентів можна
поділити на групи, які працюють разом, щоб кожен зрозумів нову тему.
Після підготовки у групі викладач опитує кожного індивідуально й оцінює
його підготовку. Для того, щоб визначити діяльність групи, всі індивідуальні
бали додають. Це дає змогу оцінити загальногруповий доробок [227, с. 11.].
Форма міжособистісної взаємодії “снігова куля” дає можливість
організувати особистісно зорієнтоване навчання, її вважають складною за
методикою. Проте саме “снігову кулю” можна застосовувати на етапі навчання для систематизації та узагальнення знань студентів, оскільки її модель дає змогу обговорити проблему відповідно до теми заняття, спочатку
індивідуально, потім у парі, поступово збільшуючи кількість учасників,
і врешті-решт, усією групою за опосередкованого керівництва педагога.
Дискусію можна розгорнути і на занятті, мета якого підсумувати результати
конкретної складної теми, що потребує узагальнення знань та закріплення
вмінь і навичок. У такому випадку “снігова куля” – тип лекції або практичного заняття. Магістрів філологічних спеціальностей ознайомлюємо з
механізмом дії “снігової кулі”:
1. Висуваємо проблему, яка потребує дискусії – обміну думками.
Контролюємо час, відведений на роботу.
2. Обрана проблема або проблемне питання записують на дошці, у
зошиті.
3. Спочатку кожен учасник записує на папері думки, а потім розподіляємо студентів попарно і даємо змогу обговорити проблему.
4. Пари об’єднуються по дві, утворивши групи з чотирьох учасників,
проблемне питання постійно обговорюють, обмінюються думками
та записують відповіді.
5. Групи ще раз збільшуються, об’єднавшись по дві, отже, вісім
учасників працюють разом, продовжуючи дискусію з окресленого
питання.
6. Цей крок може бути останнім, якщо працює 16 студентів, або повторюють дії п’ятого кроку до тих пір, поки не об’єдналися всі учасники у дві великі групи. Кожна група висуває одного лідера для
репрезентації спільних ідей щодо розв’язання проблеми дискусії.
7. Останній крок – об’єднання всіх учасників дискусії у велике коло, це
можливість обговорити проблему; у процесі обговорення знання
узагальнюють, закріплюють набуті навички.
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Правила поведінки учасників за формою взаємодії “снігова куля” мають
збігатися з загальноприйнятими правилами групової взаємодії. Зазначимо
для магістрів лише такі:
– намагайтеся зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі
або проблеми, уважно вислуховуйте кожного учасника;
– заставте працювати свою уяву, не відкидайте будь-яку ідею тільки
тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;
– можна подавати скільки завгодно ідей, розвивайте ідеї учасників
дискусії.
Заняття закінчується оцінюванням активних учасників дискусії та подякою всім за активну взаємодію [227, с.11–12].
В університетах України намагаються все частіше проводити заняттяконференції, популярними серед яких є онлайн-міжнародна конференція/
семінар/круглий стіл. Магістри полюбляють і проведення семінарських і
практичних занять як організування диспутів, дебатів з питань мови та її
викладання тощо, тобто з розвитком лінгвістичних наук та ІТ технологій
збагатилися методи, форми і засоби підготовки філологів.
Обов’язковою формою організування для магістрів філологічних спеціальностей є магістерський (дипломний, науковий) семінар. Завдання
магістерського семінару – сформувати у магістрів комптентності дослідника з галузі філологічних наук. Зазвичай цей семінар відбувається впродовж двох семестрів. Він поєднує лекційний матеріал, у якому студентів
ознайомлюють зі структурою написання наукової роботи, специфікою
мовознавчого та літературознавчого наукового пошуку, особливостями
оформлення джерельної бази досліджень тощо. На семінарських заняттях
магістранти звітують про виконання окремих частин роботи, виступають з
презентаціями, виконують роль рецензента та опонента.
Погоджуємося з дослідницею О. Янкович, що сучасна вища школа України має “прогнозувати основні напрями технологізації освіти”, “прискорювати темпи зміни інформаційно-комунікаційних технологій”, “трансформувати методичні технології у методи”, “впроваджувати інноваційні технології
професійної підготовки педагогів та організування навчально-виховного
процесу, в яких поєднані переваги дистанційної освіти та індивідуального
спілкування з педагогом”, що сприятиме модернізації освітньої галузі загалом [311, с. 32].
Опитування магістрів-філологів Львівського та Кам’янець-Подільського
університетів дає змогу зорієнтуватися щодо впровадження інновацій у
навчальному процесі. На питання анкети (№14): “Які інноваційні освітні технології запроваджують на вашому відділенні (оберіть): дистанційне
навчання, комп’ютерні технології, інші” – більшість – 91,30% Львівського
та 88,88% – Кам’янець-Подільського університетів зазначили комп’ютерні
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технології. Відповідь: “Жодної технології”, – надали 6,69% опитаних Львівського та 1,85% Кам’янець-Подільського університетів. Підкреслимо, що
дистанційне навчання ще недостатньо впроваджують у процес підготовки
магістрантів, його виокремили майже 10% опитаних. Магістри свідомі у
виборі професійних компетентностей, які повинні сфомувати у процесі
підготовки, про це свідчать їхні відповіді на питання анкети.
На питання № 12: “Чи вважаєте Ви, що тренінгові методики необхідно
впроваджувати для формування професійних компетенцій філолога?”, погодилися 72,6% магістрантів Кам’янець-Подільського та 69,6 – Львівського
університетів; вагаються – 21,7% – у Львівському та 22,2% – у Кам’янецьПодільському; повністю незгідні – 5,6% магістрантів-філологів Кам’янецьПодільського та – 8,7% Львівського університетів. Магістранти – майбутні
викладачі/вчителі зацікавлені в ознайомленні з новими методиками викладання на заняттях у вищій/середній школі [199, с. 185–194]. Вважаємо,
що кількість студентів, яка підтверджує впровадження інтерактивних технологій як інновації у вищій школі, була б більшою, якби магістрантів
ознайомлювали на заняттях з теоретичною складовою технології, груповою
взаємодією як її основою для організування взаємонавчання студентів, механізмами дїї методів, прийомів, формами міжособистісної взаємодії тощо.

Висновки до 4 розділу
1. У розділі зроблено історичний огляд підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України у контексті реформи вищої школи. Визначені мета та завдання професійної підготовки магістрів-філологів
в університетах України у світлі нової парадигми.
З’ясовано та охарактеризовано зміни, які відбулися у процесі підготовки
магістрів філологічних спеціальностей: кількість дисциплін у навчальному
році становить не більше 16, а у семестрі – не більше восьми; один кредит
становить 30 (а не 36) академічних годин аудиторних занять і самостійної
роботи над опануванням навчальної дисципліни; кількість підсумкових
контролів у формі екзамену в одному семестрі – не більше чотирьох; загальний обсяг дисципліни становить щонайменше три–чотири кредити
ЄКТС; обсяг кредитів ЄКТС, запланованих на вивчення дисципліни у межах
одного семестру, становить 30 (замість 36) кредитів ЄКТС; обсяг освітньопрофесійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС
(рік і 4 міс./рік і 10 міс.); до кожної фундаментальної дисципліни входить
лекційна та практична складова курсу; усі навчальні дисципліни та види
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практик забезпечені навчальними програмами; зміст навчальних програм
задовільняє вимогам освітньої програми та навчальному плану.
2. Визначена структура професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей в університетах України та її особливості:
– за традиційною освітньою програмою навчальної підготовки магістрів філологічних спеціальностей 035 “Філологія” засвоюють до
20 навчальних дисциплін за 1,5 (рік і 4 міс.), проходять виробничу
(перекладацьку), асистентську (педагогічну), науково-дослідну
практики та підсумкову атестацію у формі публічного захисту
магістерської роботи;
– обов’язкова частина програми уміщує чотири дисципліни циклу
загальної підготовки (ОЗП) та сім навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки магістра (ОФП), всі види практик,
передбачені кредити/години на підготовку магістерської роботи;
– вибіркова частина охоплює по три дисципліни самостійного вибору навчального закладу та дисципліни вільного вибору.
3. Аналіз програм підготовки магістрів філологічних факультетів, факультетів іноземних мов, Інститутів філології Вінницького,
Кам’янець-Подільського, Київського національного імені Т. Шевченка, Київського імені Б. Грінченка, Києво-Могилянської академії,
Львівського імені І. Франка, Маріупільського, Миколаївського, Східноєвропейського, Тернопільського, Харківського, Чорноморського
університетів за 2015/16, 2017/18, 2018/19 навчальні роки дає змогу
стверджувати, що:
– навчальні дисципліни з нормативного компоненту збігаються у
всіх спеціалізаціях;
– навчальні дисципліни з професійного компоненту частково збігаються у всіх спеціалізаціях; враховані рівномірно всі філологічні
науки;
– магістри різних спеціальностей мають змогу обирати вибіркові
дисципліни з університетського списку, тому частково ці дисципліни також збігаються;
– для студентів всіх філологічних спеціальностей уведені дисципліни з теорії та практики перекладу;
– у підготовку магістрів включено як до професійних, так і до вибіркових дисциплін курси психолого-педагогічного циклу;
– магістранти мають змогу вивчати та обирати дисципліни з історико-культурологічного циклу.
4. До компонентів освітніх програм магістрів філологічних спеціальностей відносимо, крім навчальних дисциплін, також написання
магістерських робіт та всі види практик. Розроблена логічна схема
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освітньо-професійної програми підготовки магістрів філологічних
спеціальностей.
Виявлено особливості змісту навчання магістрів філологічних
спеціальностей у контексті формування загальних компетентностей:
1). Компетентність як єдність теоретичної та практичної готовності
педагога до виконання професійних функцій характеризує не
лише діяльність, але й самого педагога як її суб’єкта, оскільки
інтегрує його професійні й особистісні якості, направляє їх на
оволодіння знаннями, цілеспрямовану реалізацію в діяльності,
активізує педагога на розвиток особистісних здібностей через
самореалізацію до соціально корисної діяльності.
2). Професійну компетентність розглядаємо як: характеристики
особистості педагога – форми активності, що охоплює і результативний компонент (психологічний підхід); сукупність знань
(педагогічних і психологічних), умінь (спілкуватися вербальними
та невербальними засобами, дохідливо викладати матеріал, застосовувати наочність та інші засоби навчання), навичок (оволодіння голосом та засобами невербального спілкування, саморегулювання, установки, застосування психотехніки для розв’язання
педагогічних завдань); через феномен, який пов’язаний з поняттям “педагогічна культура” та є його базовим компонентом, що
сприяє формуванню спеціаліста високої культури; особистісні
можливості викладача, які дають змогу самостійно й ефективно
реалізовувати цілі педагогічного процесу (визнання унікальності
особистості як представника визначеної культури, її інтелектуальної та моральної свободи, права на повагу); систему, що охоплює
аспекти філософського, психологічного, соціологічного, культурологічного, особистісного плану.
Охарактеризований внесок К. Ушинського, Г. Ващенка, С. Русової
як важливий для формування у магістрів-філологів мовно-комунікативної та літературної компетентності.
Описане впровадження типів КТП (колективного портрета письменника) при викладанні біографії письменника, які дають змогу
формувати літературознавчі компетентності майбутнього викладача.
Узагальнено, що у процесі формування компетентностей у філологамагістра формуються:
– лінгвістична, соціолінгвістична, прагматична, вербально-комунікативна, вербально-когнітивна, метакомунікативна, АКА в аудіюванні, соціокультурна, стратегічна компетенції на базі мовознавчих;
– міжкультурна, інформаційна, соціально-особистісна, загальнонаукова компетенції доповнюють компетентність перекладача
(поєднання мовознавчих та літературознавчих компетентностей);
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компетенції: сприйняття тексту, продукування письмового тексту,
кваліфікованої інтерпретації тексту, творчого прочитання тексту,
викладу біографії письменника відносимо до компетентності аналітика тексту, що розширює літературознавчі компетентності.
Відображено взаємозв’язок професійних компетентностей/компетенцій філолога, підвалиною яких є дидактична, науково-дослідна, креативна, толерантна компетентності.
9. Охарактеризовані методи, засоби, організаційні форми навчання
магістрів на філологічних, гуманітарних, педагогічних факультетах
та факультетах іноземних мов в університетах України.
10. Інтерактивні методики розглядаємо як технологію, яка має свої
методи, засоби та форми міжособистісної взаємодії. Визначено, що:
– впровадження інноваційних технологій у навчання магістрів-філологів є важливим моментом у процесі їхньої професійної підготовки;
– магістри проявляють інтерес до нових методик, свою готовність
і здатність до вивчення інтерактивного дидактичного інструментарію, активного застосування цих інновацій у своїй педагогічній
діяльності (за результатами емпіричного дослідження);
– впровадження у професійну підготовку магістрів-філологів технології інтерактивного навчання сприяє формуванню комунікативної компетентності, активізує усне й писемне мовлення, дає
змогу застосовувати засвоєні граматичні знання на практиці;
– формує соціокультурну компетенцію з набуттям знань соціальних
і культурних сфер життя країни, мову якої вивчають, та ціннісні
орієнтації для здійснення продуктивного іншомовного спілкування;
– оснащує магістрантів філологічних спеціальностей такими
формами міжособистісної взаємодії, як групова форма роботи,
“снігова куля”, кооперативне навчання, що сприяє формуванню
як предметних, так і педагогічних компетентностей.
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Розділ 5

У розділі поняття “тенденція в освіті” визначено через мета-завдання
компаративістики, що дає змогу вивчати розвиток міжнародних освітніх
систем у порівнянні та об’єктивно оцінити можливості використання зарубіжного досвіду в університетах України. Виділені та охарактеризовані
загальні тенденції країн В 4 впродовж усіх етапів розвитку вищої освіти,
провідні та концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів-філологів. Проаналізовані етапи становлення взаємозв’язків України з країнами-членами В 4, особливості цієї співпраці у соціально культурній сфері, внесок МВФ в освітні програми України. Охарактеризовано підготовку
магістрів філологічних спеціальностей за стипендіальними програмами
в університетах країн В 4, як сучасну освітню тенденцію, та вивчено досвід
університетів країн-членів. Надані науково-методичні рекомендації впровадження досвіду підготовки магістрів-філологів в університетах країн В 4
у практику української вищої школи.
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5.1. Формування освітніх тенденцій
у країнах Вишеградської групи
Поняття “тенденція” (лат. tendentia, від tendo – прагну, прямую) у “Словнику іншомовних слів” має кілька визначень: 1) напрям розвитку якогось
явища; 2) ідейна спрямованість творів мистецтва, виражена за допомогою
художніх засобів, у розвитку художніх образів; 3) прагнення, схильність,
властиві будь-кому або будь-чому [262, с. 753]. Також тенденцію розглядають
як природну або переважаючу схильність рухатися, продовжувати чи діяти
в певному напрямку або до певної відстані, кінця або результату; нахил,
напрям або схильність до чогось [320].
У соціології тенденція – це напрям і векторсуспільних рухів з внутрішніми схильностями, прагненнями і намірами тих, хто бере участь у перехідних
процесах [274, с. 298].
У філософській літературі тенденцію частіше визначають як напрям,
спрямування розвитку будь-якого явища чи процесу [264]. У такому випадку,
тенденцію в освіті, як напрям, схильність рухатися у певному напрямі з прагненнями досягти позитивні зміни, можна розглядати у часопросторовому
аспекті, який ґрунтується на позитивних явищах минулого, спрямованих у
майбутнє, та, які активно можуть існувати у теперішньому часі.
О. Локшина відносить тенденцію до наукової категорії порівняльної
педагогіки, яка “у контексті активізації прогностичної функції (що розуміється з позиції надання прогностичних рекомендації щодо можливості
застосування зарубіжного досвіду в національній освіті) все більше перетворюється на базову” [138, с. 7]. Дослідниця акцентує увагу на різному
визначенні поняття “тенденції” у компаративістських школах та підкреслює, що більшість учених визначають тенденції в освіті через мета-завдання
компаративістики. На сучасному етапі розвитку вищої освіти приділяємо
увагу тенденціям, коли намагаємося:
– виявити тенденції та закономірності розвитку освіти у різних країнах,
геополітичних регіонах та у глобальному масштабі, співвідношення
загальних тенденцій та національної або регіональної специфіки
(Б. Вульфсон) [45, c. 80];
– проаналізувати, порівняти та оцінити освітню політику, освітні системи у різних країнах у зв’язку з їх методологією та загальною теорією освітніх тенденцій у світі (А. Василюк, К. Корсак і Н. Яковець)
[30, с. 15];
– обґрунтувати закономірності та тенденції розвитку систем освіти
різних країн у процесі порівняння; надати об’єктивну оцінку можливості використання зарубіжного досвіду при вирішенні проблем
освіти своєї країни (О. Огієнко) [165];
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–

виявити позитивні та негативні сторони різних соціальних та педагогічних процесів і тенденцій їх розвитку як передумови для подальшого проведення експериментальної роботи на національному
рівні в інтересах розвитку теорії і практики вітчизняної педагогіки
(Л. Пісарєва) [185, c. 43];
– окреслити форми визначення закономірностей, які загалом не мають іншої реальності, крім тенденції, крім наближення до чогось у
тенденції (Н.Лавриченко) [129, с. 21];
– розглядати тенденцію “не лише з позиції виявлення напряму руху,
а й у контексті сутності якісних змін, що відбуваються під час цього
руху” (О.Локшина) [138, с. 8].
У педагогічній літературі країн Вишеградської групи тенденції в освіті ототожнюють з сучасними трендами. У часи швидких та не завжди
передбачуваних змін, коли кожну подію можна розглядати як прорив,
виникає необхідність досліджувати перетворення сучасного світу, шукати
закономірності у цих перетвореннях. Саме їх зазвичай називають трендами. Трендову тенденцію ототожнюють зі зміною способу мислення чи дії
окремих осіб або громад. Безумовно, ця тенденція означає якісну зміну між
тим, що було, і тим, що буде, зміну, що впливає на певну частину населення,
перетворює її нинішній погляд на реальність [538, с. 8].
З тенденціями в освіті як освітніми трендами, якісними змінами напрямів розвитку освіти безпосередньо пов’язані тенденції професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які будемо визначати
як загальні, так і провідні тенденції. Загальними вважаємо такі тенденції,
які характерні для країн Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку вищої освіти країн-членів, проте їхній прояв пов’язаний з розвитком
усієї європейської вищої освіти. На підставі аналізу правових документів
розвитку вищої освіти країн Вишеградської групи, магістерських програм
підготовки філологів виокремлюємо спільні загальні тенденції: 1) гармонізація структури і узгодження усіх складових системи вищої освіти відповідно до Постанов ЄС, Болонської реформи та законів про освіту країн В 4;
2) введення ступеневої освіти, розробка та введення нових Стандартів і програм підготовки магістрів; 3) зорієнтованість діяльності вищих навчальних
закладів на задоволення потреб ринку праці і вимог сучасного суспільства
країн В 4 [204].
Провідними тенденціями будемо вважати тенденції, які є визначальними
на певному етапі розвитку вищої освіти та характеризуються стабільністю
й стійкістю впродовж цього етапу, але не виявляються на наступних історичних етапах. Відповідно до кожного етапу розвитку вищої освіти країн
Вишеградської групи провідні тенденції можуть бути як спільними, так і
відмінними [204].
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Аналіз нормативно-правових баз, довгострокових планів розвитку університетів країн Вишеградської групи, стандартів, змісту підготовки, магістерських програм, а також методів, засобів, організаційних форм навчання
(див. розд. 2, 3) дозволив виокремити провідні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Тенденцію розглядаємо
як напрям розвитку вищої освіти країн Вишеградської групи, що ототожнюється із лінією руху, яка спрямована на еволюцію. Всі освітні тенденції
в залежності від терміну їхньої дії можна розподілити на короткострокові
та довгострокові. Реалізація таких тенденцій простежується у положеннях
ЄС, законах про освіту, Стратегіях розвитку університетів тощо [204].
Провідні освітні тенденції також класифікуємо відповідно до напряму
їхньої дії. У такому випадку до першої групи необхідно віднести ті тенденції
у підготовці магістрів-філологів, які пов’язані зі змінами під впливом положень, документів Європейського Cоюзу та Болонської реформи. Другою
групою вважатимемо тенденції, які виникли у процесі формування Вишеградської групи в освіті Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Ці дві
групи є спільні у підготовці магістрів-філологів. Оскільки кожна країна
Вишеградської групи у процесі розвитку освіти намагається зберегти свою
ідентичність, потрібно враховувати ще й відмінні тенденції. Їх вважаємо концептуальними тенденціями професійної підготовки магістрів філологічних
спеціальностей. Концептуальніі тенденції у підготовці магістрів-філологів
віднесемо до третьої групи.
Безумовно, тенденції в освіті мають свої форми прояву та популяризації.
Насамперед вони сформовані під впливом постанов Євросоюзу, держав
учасниць В 4, Міжнародного Вишеградського фонду, документів Болонської
реформи, законів про освіту, доктрин, довгострокових планів розвитку
країни та закладів освіти. Важливими формами, які сприяють просуванню тенденцій в освіті, є саміти голів держав В 4 та урядів, міністерські
консультації, неофіційні зустрічі на високому рівні, міжнародні конференції,
круглі столи тощо, головними завданнями яких є поширення інформації
про діяльність В 4 [204].
Розглянемо першу групу тенденцій. Приєднання до Європейського Союзу Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини сприяло появі та поширенню
в освіті цих країн загальних європейських тенденцій. Важливою є думка
чеської дослідниці К. Влчкової (Kateřina Vlčková), яка підкреслює у статті
“Характеристика та тенденції освіти і навчання в країнах ЄС”, що для країн
ЄС загальними для розвитку освіти є лише певні рекомендації, декларації та
спільні корективи (наприклад, взаємне визнання кваліфікацій). В майбутньому, ймовірно, ще довго не буде існувати єдиної освітньої політики. Однак, в
інших областях європейської політики відбуваються зміни, що впливають на
уніфікування основних бар’єрів – спільних пріоритетів та принципів в освіті,
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таких як: принцип шансу, мультикультуралізму, європейського виміру,
демократії, субсидіарності, працевлаштування, європейської багатомовності
(полікультурності); інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
екологічної освіти, освіти для активного європейського громадянства,
сприяння соціальній згуртованості тощо. Так К. Влчкова наголошує на
тенденції взаємного визнання кваліфікацій, яка “працює” тривалий час.
Також К. Влчкова вважає, що бажання познайомитися та надихнути один
одного сприятиме інтенсивності мобільності. Дослідниця відмічає, що також спільними зусиллями освітньої політики ЄС можна вважати поточні
результати проведення порівняльних міжнародних досліджень [370, с. 1].
Створення єдиного виміру в освіті (European Dimensions in Education)
дає змогу об’єднати системи підготовки філологів у країнах європейської
співдружності за умови збереження й розвитку їхньої національної ідентичності. Підготовка філологів-магістрів у Європі відбувається в умовах
унітарної та бінарної систем. До унітарної системи вищої освіти відносять
університети – головний тип вищих навчальних закладів, програми яких
дають можливість філологу здобути дипломи всіх рівнів. Бінарну, або подвійну, систему вищої освіти поділяють на загальну класичну університетську освіту з поєднанням вищої освіти й дослідницької діяльності (тип А)
та професійно зорієнтовану вищу освіту з прикладними дослідженням або
без них (тип В) [269, с. 142-143].
Під керівництвом Європейської асоціації Університетів були проведені
опитування закладів щодо тенденцій розвитку вищої освіти. Головною метою опитування – Trends 2015 став аналіз інформації від університетів про
зміни, які відбулися в європейській вищій освіті за останні п’ять років щодо
навчання та викладання. Вся інформація відображена у анкетах студентів
(більше 10 мільйонів), яку надав 451 навчальний заклад з 46 європейських
країн. В цьому опитуванні також взяли участь університети країн Вишеградської групи: 30 закладів Польщі, 16 Чехії, 9 Словаччини, 7 Угорщини, а
також сім вищих закладів України [537, s. 12].
У результатах дослідження Trends 2015 року враховувані опитування
Trends 2010, як останнього звіту щодо тенденцій в освіті Європи. Головними тенденціями європейської освіти за 1999–2009 рр. були названі значні
зміни у національній політиці, що вплинули на сферу інституційної автономії, фінансування і гарантію якості вищих навчальних закладів. Ці зміни
пов’язані також із започаткуванням Болонської реформи, що зумовила
до впровадження три циклової ступеневої освіти, системи кредитів ECTS,
розроблення спільних підходів до додатків дипломів випускників з метою
покращення мобільності студентів. Отже, тенденціями першого десятиліття 21 століття вважають спільні реформи, пов’язані з суттєвими змінами
у навчанні та викладанні в європейських освітніх закладах, які підписали
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Болонську декларацію, зосередилися на започаткуванні європейської вищої
освіти (EHEA) у 2010 році.
Можна виділити провідні тенденції в освіті 1999–2010 рр.:
– навчання зорієнтоване на студентові, підготовка випускника з урахуванням його конкурентоспроможності на ринку праці;
– розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти з розглядом переваг, наслідків та ризиків, які
включають витрати та стабільність, відображають належний баланс
між співпрацею та конкуренцією з іншими університетами.
У процесі проведення дослідження намагалися з’ясувати, як змінювалися пріоритети у навчанні та викладанні, як відбувався перехід на навчання,
орієнтоване на студентові; як відбувалася ця зміна за підтримки національної та інституційної політики та інших заходів у Європі (наприклад, фінансування, процедури внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості); які
можна зробити висновки щодо майбутніх пріоритетів Болонського процесу
тощо. Результати дослідження підтвердили переваги як інтернаціоналізації, так і впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у
процес розвитку та вдосконалення навчання та викладання. Респонденти
також зазначили, що якість навчання та викладання покращилася завдяки
мобільності студентів та працівників, а розвиток ІКТ сприяв підвищенню
навчання та ефективності роботи студентів в аудиторії. Проте, результати цих тенденцій демонструють незначні відмінності щодо використання
інструментів ІКТ у вищих освітніх закладах (чи підтримували ІКТ, чи ні),
щодо конкретних педагогічних інновацій, які пілотуються на рівні кафедр
і факультетів. Оскільки в європейських закладах вищої освіти діє децентралізований спосіб впровадження інновацій, який обумовлений відсутністю центрального керування або навмисно призначений для пілотування в
окремих закладах, введення інновацій у викладанні важливе лише для 57%
закладів. Більше половини установ беруть до уваги досягнення в дослідженні
та вимоги роботодавців і професійних асоціацій щодо необхідності перегляду своїх навчальних планів [537, с. 12].
Отже, впродовж 2000–2015 років у Європі були проведені основні реформи як частина програми Болонського процесу. Ключовим питанням
цих змін залишається покращення якості навчання та викладання. Суттєві
зміни у навчальному процесі вищих освітніх закладів все частіше пов’язують
з цифровізацією (електронне навчання), інтернаціоналізацією, дослідницькою та інноваційною спроможністю, що залежить від конкретної країни
та закладу, впливу на них економічної і фінансової кризи. Щоб довести доцільність цих нововведень, була проведена посилена перевірка результатів
навчання, матеріальної бази підготовки студентів, переглянуті та змінені
навчальні програми, а також положення щодо підготовки педагогічного
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персоналу, особливо його здатності стимулювати та підтримувати інновації в навчанні та викладанні [537, с. 69]. Результатом цього процесу перед
закладами вищої освіти постали завдання, які потрібно було розв’язувати:
1. Навчання впродовж життя для всіх громадян. Відправною точкою
є співпраця всіх рівнів освіти для забезпечення підготовки до вищої
освіти. Найбільш ефективними університетами є ті, які пропонують
повний спектр допомоги студентам, скоординовані служби підтримки студентів, залучення їх до участі в управлінні, волонтерської
діяльності тощо. Тоді, як навчання впродовж життя часто пропонується як платна послуга, що зростає, тенденція до електронного
(дистанційного) та змішаного навчання може сприяти студентам
обрати зручні для них форми.
2. Навчання зорієнтоване на студента, підготовка випускників до ринку
праці та забезпечення студентів робочими місцями засвідчує важливість стимулювання активного навчання та збільшення використання
ІКТ в університетах. Також очікується, що вплив ІКТ на навчання,
ймовірно, буде значним так само, як змішані форми навчання і вплив
руху “Відкрита освіта”.
3. Розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації. Оскільки з плином часу мобільність студентів і співробітників
стає стратегічним й інтегрованим елементом інтернаціоналізації,
університет “усвідомлює” свій вплив і стратегічний потенціал як
для викладання, так і для досліджень. Інтернаціоналізація також
сприймається як механізм підготовки студентів до громадянства
в умовах глобалізації та розвитку партнерства та досліджень. ІКТ,
ймовірно, також відіграватимуть більш важливу роль у майбутньому
[537, с. 95–96].
Зазначимо, кожна країна реалізує програму академічної мобільності відповідно до національних відмінностей, характеру діяльності міжнародних
інституцій, які координують ці програми, а також статистичних і текстових
даних інформаційних баз UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки й культури), EUROSTAT (Statistical Oﬃce of the European Communities – статистична агенція Єврокомісії), EURYDICE (дослідницька мережа
європейських освітніх систем та європейської освітньої політики Евридика).
Згідно з даними DAAD (Deutcher Akademischer Austaushdienst – Німецька
служба академічних обмінів) за рівнем готовності до здійснення програм
мобільності країни були поділені на три групи. Такий розподіл залежав
від стану переходу освіти на двоступеневу систему: країни, в яких процес
трансформації було завершено (Італія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія); країни, в яких процес трансформації тривав (Австрія, Німеччина,
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Польща і Швейцарія); країни, в яких процес трансформації лише розпочався (Угорщина, Іспанія) [91, с. 13].
Отже, розглянуті завдання задовільняють загальним тенденціям розвитку вищої освіти у країнах В 4 на період з 2000 по 2015 рр. Тому всі
тенденції визначені у Trends 2010, Trends 2015, потрібно вважати довгостроковими, оскільки вони пов’язані з результатами підготовки випускників в
університетах, що є тривалим процесом. Очевидно, що виділені європейські
освітні тенденції впливають на підготовку магістрів філологічних
спеціальностей.
У програмному документі “Європа-2020 – Стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання”, який було прийнято країнами Євросоюзу,
прописані прогресивні світові та європейські тенденції розвитку вищої
освіти. Їх також необхідно віднести до довгострокових провідних освітніх
тенденцій, які впливають на підготовку магістрів-філологів:
– розбудова єдиного наукового освітньо-інноваційного інформаційного
простору, де на розумне зростання впливає розвиток науки, інновацій,
покращення якості освіти і розбудова цифрового суспільства, що має
стати орієнтиром для формування державної наукової, інноваційної,
освітньої, а також політики інформатизації;
– сприяння створенню співтовариств знань та посилення взаємозв’язків
між освітою, бізнесом, науковими дослідженнями та інноваціями з
використанням електронних інформаційних технологій;
– утвердження парадигми неперервної освіти, тобто освіти впродовж
усього активного працездатного життя людини;
– масштабне поширення “відкритої освіти”, яка дасть змогу передбачати створення відкритих систем професійної освіти без обмеження віку, які мають супроводжувати людину впродовж усього
терміну її трудової діяльності, сприятимуть постійному розвиткові
професійних компетентностей, знань, умінь, культури, поведінки
людини;
– інформатизація освіти, що надає можливість широкомасштабно
використовувати освітні сервіси Google та Microsoft, сприяє забезпеченню дистанційної форми освітнього процесу, а також реалізації
“відкритої освіти” шляхом доступу до електронних навчально-методичних матеріалів, лекцій провідних вчених, участі у вебінарах,
науково-практичних конференціях, культурних заходах тощо [187,
c. 90–116].
Для визначення довгострокових провідних тенденцій в освіті важливе
значення у стратегії відведене флагманській ініціативі “Молодь в дії”, мета
якої полягає в підвищенні продуктивності й привабливості на міжнародному ринку європейських вищих навчальних закладів. Перед освітою до
2020 р. були висунуті завдання, зокрема:
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– інтегрування та підвищення мобільності на рівні ЄС університетських та дослідницьких програм (наприклад, “Erasmus”, “Erasmus
Mundus”, “Tempus”, “Marie Curie”), та їхній взаємозв’язок з національними програмами та ресурсами;
– пришвидшення модернізації вищої освіти (програм, управління та
фінансування), шляхом встановлення еталонних показників продуктивності університетів та результатів навчання у світовому контексті
[187, с. 100].
До тенденцій, які активно впроваджують у всіх ланках європейської
освіти, віднесемо також формування ЄВО1 – певний стандарт знань про
Європу. Для філологів у програму підготовки вводять дисципліни, які формують компетенції європейця. Для випускників зі ступенем бакалавра є
можливість навчатися за магістерськими програмами “Східноєвропейські
дослідження”, “Центральноєвропейські дослідження” тощо, які дають
можливість розширювати знання з економіки, політики, історії, соціології,
культури європейських країн. Спільну тенденцію формування ЄВО як стандарту знань про Європу виділяємо як важливу для підготовки філологівмагістрів та довготривалу тенденцію, яка має також й індивідуальний підхід
у кожній країні В 4.
Розглянемо освітні тенденцій другої групи, які з’явилися у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині у процесі формування Вишеградської четвірки.
Відразу після падіння Берлінської стіни та розпаду Радянського Союзу в
політичних дискусіях, переговорах між Європейськими країнами виникають пропозиції щодо створення в Центральній Європі міждержавного
об’єднання. У 1991 р. (15 лютого) в м. Вишеград Президент Чехословаччини
Вацлав Гавел, Президент Польщі Лех Валенса і Прем’єр-міністр Угорщини
Юзеф Анталь проголосили Декларацію про політичну співпрацю трьох
держав. Після розколу Чехословаччини в 1993 р. до складу Вишеградської
групи вже входило чотири країни [272].
Аналітики діяльності Вишеградської групи вбачають головну мету появи Вишеградської четвірки та співпраці її країн у “подоланні негативних
наслідків комуністичного минулого, творенні спільного бачення та координації зусиль для подальшого взаємовигідного розвою в контексті вступу, а
згодом і членства цих країн у Європейському Союзі та НАТО” [349].
Причину створення Вишеградської групи та її розвиток визначають
також і через ретельний аналіз чинників, з-поміж яких виділяють:
– історичний (спільний спадок Австро-Угорської монархії, потреби
консолідації заради відродження центральноєвропейської тотожності);
1

Це поняття визначають як “європейський вимір в освіті”.
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політичний (повернення в об’єднану Європу, забезпечення гарантій
незворотності позитивних зрушень та реформ, зміцнення миру,
безпеки і стабільності, розбудови стабільного громадянського суспільства та консолідованої демократії);
– економічний (формування нових ринкових засад конкурентної спроможності регіону в умовах європейської інтеграції та розгортання
процесу глобалізації);
– соціокультурні чинники (відродження центральноєвропейської
ідентичності як основи конкурентної спроможності центральноєвропейського регіону в об’єднаній Європі) [159, c. 24].
Взаємодія зазначених об’єктивних чинників зумовила заснування Вишеградського блоку та розуміння елітами центральноєвропейських країн
головних завдань новоствореного міжрегіонального об’єднання. Спільності
історичного, культурно-освітнього досвіду та географічної близькості,
спільність цілей зовнішньої політики, розвиток вищої освіти дають право
розглядати Вишеградську групу як нероздільне ціле.
Вишеградська група як постійно чинна міжурядова платформа
комунікації і співпраці чотирьох центральноєвропейських країн пройшла
в своєму інституційному розвитку три основні умовні етапи.
Перший етап (1991–2003 рр.) пов’язаний зі збереженням власної
ідентичності країн регіону та бажанням об’єднати зусилля щодо європейської
та євроатлантичної інтеграції [141, с. 4]. У Вишеградській декларації 1991 року
основними цілями розвитку визначені: “повне відновлення незалежності
держав, демократії та свободи; знищення всіх наявних на той час соціальноекономічних та ідеологічних зв’язків з тоталітарною системою; побудова
парламентських демократій, правових держав, поваги до прав людини;
створення відкритої ринкової економіки; повне залучення до європейської
політичної, економічної, безпекової системи” [463].
Досліджуючи цей процес, Є. Кіш виділила у першому періоді ще й
підетапи:
– 1991–1992 роки : виклик часу – саме створення Вишеграду з
об’єднуючою ідеєю – консолідація зусиль країн Центральної
Європи на противагу т. зв. можливій радянській загрозі з метою
якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції;
– 1993 – 1998 роки : втрачені ілюзії – крах ілюзій країн Вишеградської
четвірки щодо швидкої, майже автоматичної європейської інтеграції
країн; наявність проблем внутрішніх системних трансформацій даємо
жливість виокремити цей період, як період стагнації регіональної
Вишеградської співпраці з 1993 року фактично до 1999 року;
– 1998–1999 роки : відродження Вишеграду – активізація та посилення регіональної кооперації, економічної співпраці; відбувається
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інтенсифікація атлантичної інтеграції країн Вишеградської четвірки.
Запрошення Словаччини до активної співпраці в рамках Вишеграду
визначило і реорганізацію В 4 за умов атлантичної інтеграції цих
країн;
– 2000–2004 роки : на порозі Євросоюзу – активізація дій країн Вишеградської четвірки у виконанні умов щодо їхнього членства в
Євросоюзі; динамізм системної трансформації в кожній з країн
В 4. Це період “принципово важливого етапу у розвитку Вишеградського об’єднання як виконання мети країн Вишеграду, набуття чотирма країнами повноправного євроатлантичного членства в
Європейському Союзі та НАТО” [89, c. 260–261].
На другому етапі (2004–2013 рр.) продовжувалися пошуки та позиціонування нової ролі В 4 та форм регіональної співпраці країн-членів з іншими
країнами [141, с. 4–5].
У 2004 р. у м. Кромержиж була підписана Декларація прем’єр-міністрів
Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини про співпрацю Вишеградської
групи після вступу в Європейський Союз. Цей документ став доказом продовження співпраці країн В 4 як членів ЄС і НАТО. Згідно з Декларацією
співпраця мала відбутися шляхом зустрічей на вищому рівні (не менше
двох разів протягом року), координували її головуюча країна. Крім цього,
раз на рік відбувалися неофіційні зустрічі на вищому рівні [462]. У Декларації також чітко зафіксований зовнішній вектор діяльності групи: сприяти
процесу розширення Європейського Союзу, готовність надавати допомогу
країнам, що прагнуть членства в ЄС, формувати та імплементувати зовнішню політику ЄС щодо відношення країн Східної та Південно-Східної
Європи. Вишеградська група погодилася на посилення співпраці з найближчими партнерами в регіоні Центральної Європи, а також на взаємодію
за окремими напрямами спільних інтересів у ширшому регіоні з третіми
країнами, їхніми об’єднаннями та міжнародними організаціями [462]. Така
зовнішньополітична позиція сприяла розширенню застосування формату
В4+ як інструмента співпраці з третіми країнами, в т. ч. і сусідами зі Східної
та Південно-Східної Європи. На саміти голів держав та урядів і на міністерські консультації запрошували представників інших країн ЄС, партнерів
та сусідів, що давало змогу формувати більш широкі коаліції щодо нових
ініціатив чи реалізації спільних проектів. Традиційними форматами стали:
В4+ країни Північної Європи та Балтії (В4+8), В4+ ФРН, В4+ Великобританія,
В4+ країни Бенілюксу, В4+ Франція та Німеччина, В4+ Японія, В4+ Україна
[141, с. 6].
Третій період розвитку Вишеградської групи – з 2014 року і дотепер
пов’язаний з появою в регіоні чинників зовнішнього та внутрішнього характеру, що безпосередньо впливають на форми та напрями співпраці. До
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прикладу, в 2014 році агресія Росії проти України дала можливість групі
солідаризуватись з Україною та надавати підтримку Києву не лише на рівні
спільних заяв і декларацій, але і конкретними кроками щодо підтримки
процесу реформ та українських військовиків [141, с. 6.].
За весь період формування В 4 накопичилося достатньо досвіду щодо
реалізації освітніх тенденцій. У педагогічній літературі країн Вишеградської
групи тенденції в освіті розглядають як сучасні тренди. Формування єдиної
освітньої системи країн учасниць В 4 не змогло не вплинути на спільні
провідні тенденції у професійній підготовці магістрів-філологів. Розглянемо
основоположні:
1. Розроблення та впровадження в освіту нових стандартів підготовки
магістрів філологічних спеціальностей.
2. У професійній підготовці магістрів-філологів університетів Вишеградської групи також використовують загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, що й стало основою підготовки фахівця зі знанням високого рівня мови за
фахом на рівні С1 та другої іноземної мови на рівні В2, який зможе
використовувати ці компетенції в будь-якому секторі суспільства.
Випускники мають змогу викладати мову/ літературу/ культуру у навчальних закладах та на курсах підготовки дорослих. Високий рівень
підготовки магістрів-філологів дає змогу навчатися у докторантурі
для продовження досліджень у філологічній галузі [51].
3. Зміна та структурування змісту освіти магістрів у програмах підготовки, поділ дисциплін на основні, відповідно до кваліфікації, та
дисципліни за вибором, виділення професійного модуля. Дисципліни всіх блоків поділили на мовознавчий і літературознавчий цикли,
до змісту освіти додають також культурознавчі та перекладознавчі
курси. Для педагогічної спеціалізації впроваджують дисципліни,
які сприяють дидактичній підготовці філолога, формують знання
про навчання у початковій/ середній школі.
4. Уточнення професійних компетенцій у нових програмах підготовки
магістрів, відповідно до результатів знань, які подані у дескрипторах:
знання, уміння, ставлення, автономія та відповідальність. Сформований єдиний підхід у програмах підготовки вчителя за філологічними
спеціалізаціями у початковій та середній школі та програмах педагогічної спеціалізації, виокремлені предметно-педагогічні (методичні)
компетенції.
5. Розширення сфери діяльності випускників згідно з освітньою кваліфікацією магістра-філолога. Надання змоги магістрам-філологам
застосовувати отримані знання в закладах державного управління,
культури, працювати перекладачами у міжнародних центрах, видав-
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ництвах, ЗМІ, у сфері туризму, бізнесу, викладати у загальноосвітніх
закладах за кваліфікацією випускника та стандартом підготовки.
6. Розроблення й впровадження з метою цифровізації інноваційних
підходів у процес підготовки філологів, сучасних комп’ютерних та
онлайн методик для нових спеціалізацій, які дадуть змогу сформувати інноваційно-інформаційне середовище загалом та компетенції
випускника ХХІ ст.
7. В університетах країн Вишеградської групи зроблений акцент на
навчанні, зорієнтованому на студента, стимулюванні активного навчання та збільшення використання ІКТ в університетах, що сприяє
підготовці випускників до умов сучасного ринку праці та забезпечення їх робочими місцями. Також очікується збільшення ІКТ у
підготовці магістрів, а ще впровадження змішаних форм навчання
та вплив руху “Відкрита освіта”.
8. Розроблення та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації для покращення мобільності випускників-філологів. В університетах країн Вишеградської групи розробляють додатки до дипломів,
які сприяють навчанню за програмами обміну студентів, уточнюють
програми підготовки магістрів за обміном, що є стратегічним й
інтегрованим елементом інтернаціоналізації та стратегічним потенціалом як для викладання, так і для розвитку бази досліджень в
університеті.
Тенденції першої групи, які пов’язані з підготовкою магістрів філологічних
спеціальностей, на підставі застосування документів ЄC та Болонської реформи, спостерігаємо і в Україні, оскільки наша освіта активно виконує завдання Болонського процесу, що поєднує вищу освіту з освітою європейських
країн. Ми представили порівняння тенденцій першої групи у таблиці, проте
ми виділили тенденції для України іншим кольором, оскільки наша країна,
на відміну від країн В 4, які з 2011 по 2015 рр. завершили або посилили виконання цих завдань, більшість завдань активізувала у 2017 р. та продовжує
їх виконувати і на сучасному етапі (див.: Додаток Р.1).

5.1.1. Тенденції розвитку освітніх зв’язків
України та країн Вишеградської групи
Розглянемо особливості співпраці України з країнами В 4 з метою
визначення головних тенденції розвитку освітніх зв’язків, які стосуються
програм підготовки магістрів. Досліджували цю проблему такі науковці:
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О. Коваленко, Ю. Пачос, Ж. Тоценко (освітні, наукові та культурні українсько-польські зв’язки); Л. Стрільчук, В. Стрільчук (польсько-українське
транскордонне співробітництво у культурній сфері); І. Ільчук, О. Обухова
(україсько-польське міждержавне співробітництво в євроатлантичному контексті); Р. Корсак (українсько-чеські відносини у транскордонних процесах
Центрально-Східної Європи); А. Матвійчук, Н. Матвійчук, І. Мудрієвська,
Є. Кіш, О. Соскін (співробітництво України з країнами Вишеградської групи); І. Артьомов, Г. Максак, С. Мітряєва, А. Соболев, Т. Сергієнко, А. Тернавська, Л. Чекаленко (роль Вишеградської групи у процесі євроінтеграції
України); С. Зуб, Т. Жуковська, С. Іщик, Я. Турчин (особливості партнерства
між Україною і Вишеградською четвіркою ) та ін.
Поява Вишеградської групи та її членство з 2004 р. у ЄС привнесла
нову “форму обміну досвідом та вироблення спільної позиції у важливих
питаннях і для регіону ЄС. Окрім європейських питань, співпраця у рамках
В 4 ґрунтувалася передусім на зміцненні стабільності у Центральній Європі,
обміні інформацією, популяризацією культурної спадщини, а також співпраці у галузі культури, науки, освіти та молодіжного обміну. Пріоритетними
галузями співпраці була також розбудова транспортної інфраструктури та
зміцнення енергетичної безпеки у регіоні” [277, с. 81].
Від проблем, які стосуються Центральної Європи, Вишеградська четвірка на сучасному етапі перейшла до співпраці зі своїми східними сусідами.
Вишеградська група активно підтримує подальше розширення ЄС, а також
питання, які безпосередньо пов’язані з поглибленою та конструктивною
співпрацею держав Групи в рамках самого Євросоюзу [277, с. 81]. Важливим
є те, що країни Вишеградської групи не обмежуються співпрацею лише в
рамках своєї структури. Модель V4+ є відкритою, що надає змогу кооперування з іншими європейськими партнерами. Модель такої співпраці розпочата з країнами Балтії, Румунією, Болгарією та Україною. “Для України партнерство з державами V4 є природним напрямом розбудови інтеграційної
політики. З огляду на подібність історичних передумов, акцесійні приготування держав Вишеградської групи можуть стати цінним емпіричним
матеріалом для України. Важливо, що інтерес у багатоплановій співпраці
між нашими державами є обопільним” [277, с. 81].
Аналіз документів, наукових праць про відносини України з країнами
Вишеградської четвірки надає підстави стверджувати про фундаментальне
значення цих відносин. Так дослідник І. Артьомов пікреслює, що “підтримка та авторитет об’єднання для просування євроінтеграційних прагнень
України перетворилися на цінне джерело запозичення корисного досвіду”,
оскільки, “по-перше, три з чотирьох країн Вишеградського об’єднання є
сусідніми для України державами, з якими вона мала історично дружні відносини”; “по-друге, всі чотири країни стали прикладом успішного набуття
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членства в ЄС, а відтак підтримка та авторитет об’єдання для просування
євроінтеграційних прагнень України перетворилися на цінне джерело запозичення корисного досвіду” [3, с. 227].
Співпраця з Україною розвивалася як у двосторонньому рівні, так й
у форматі В 4+. Проте імпульсом для більш ґрунтовної співпраці можна вважати взаємодію в деяких сферах України з Вишеградською групою
вже в 1998 році, після вступу країн В 4 до Європейського Союзу. Згодом
співпраця була підкріплена політичними змінами в Україні взимку 2004 р.
“Відомо, що єврорегіональний рівень інтеграції ґрунтується на спільності
територіальних кордонів держав, на схожих шляхах історичного розвитку
і доповнюються природним, економічним, транспортно-комунікаційним,
науково-технічним потенціалом, спільністю економічних проблем,
зовнішньополітичних та геополітичних інтересів” [3, с. 228]. Єврорегіональне
співробітництво країн Вишеградської четвірки й України активізується у
багатьох напрямах. У реалізації єврорегіональної співпраці дослідники
виділяють чотири рівні: міжнародний, державний, регіональний і місцевий
[3, с. 228].
Важливим періодом у діяльності Вишеградської групи потрібно вважати
період польського головування, коли активізували “зусилля щодо зміцнення
відносин між народами, поширення культури та історії країн Центральної
Європи через освіту і науково-дослідні проекти, конференції, стипендії,
гранти для молоді” [54, с. 70]. У 2000 р. уряди країн Вишеградської групи – Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини для сприяння регіональної співпраці у Вишеградському регіоні заснували Фонд як міжнародну
організацію. У цей період завдяки Міжнародному Вишеградському фонду
відбувалися програми обмінів молоді, студентів і науковців. Саме тому країни підтримують “ідею у рамках співпраці чотирьох університетів у Кракові,
Печі, Брно та Банській Бистриці, що має сприяти ліпшему взаєморозумінню
молоді” [54, с. 70].
Метою Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) є сприяння розвитку співпраці між країнами В 4 та їхніми сусідами через підтримку спільних
культурних, наукових та освітніх проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. Так само, як між регіонами В 4, Фонд співпрацює
з іншими країнами, особливо Західними Балканами та Східними партнерами. Фонд отримує 8 млн євро завдяки грантам, стипендіям та діяльності
митців, також він щорічно забезпечується рівнозначними внесками всіх
В 4 країн. Інші країни (Канада, Німеччина, Нідерланди, Південна Корея,
Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати) дають 6 млн євро через різні схеми
грантів, якими керує Фонд з 2012 р. [560].
Програми-гранти МВФ можна розподілити на чотири групи: малі,
стандартні, стратегічні, гранти для університетських студій; стипендії, гран-
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ти для художників і програма “Вишеград–4 Східне партнерство”. Малі та
стандартні гранти підтримують проекти співробітництва між суб’єктами
членами В 4 в галузі культури, науки, освіти, транскордонної співпраці та
ін. Різниця між цими грантами залежить лише від суми фінансового внеску,
який не може бути більшим ніж 70% від загальної вартості проекту [226,
c. 197].
Стратегічні гранти дають на більш тривалий термін, вони мають задовільняти хоча б одному з пріоритетів, які визначає щорічна конференція
міністрів країн В 4. У 2008 р. була заснована програма Visegrad+, яка фінансує
проекти підтримки демократичних і трансформаційних процесів у країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Західних Балкан. Також були
реалізовані проекти, пов’язані з Республікою Білорусь, Сербією та Грузією.
Вишеградський грант для університетських студій призначений для
створення курсів, які пов’язані з питаннями, що стосуються країн Вишеградської групи. Стипендіальні гранти також дають тим студентам, які зацікавлені в навчанні в інших університетах за умови дотримання необхідних
вимог [226, c.194–204].
У 2011 р. за час чеського головування була впроваджена програма “Вишеград 4 Східне партнерство” (Visegrád 4 Eastern Partnership). Головною
метою цієї програми є підтримка проектів, які сприяють демократизації,
трансформуванню та розвитку співробітництва з країнами Східного партнерства [560].
Співпраця між країнами В 4 та Україною має вже понад 20-річний
досвід. “Показовою для наслідування є співпраця між Україною та країнами
Вишeградської четвірки в гуманітарній сфері, а саме: в рамках діяльності
Міжнародного Вишеградського Фонду, керівництво якого розробило низку
програм, призначених для країн Східної Європи (зокрема, для України,
Білорусі і Росії). Програми Фонду діють на території України з 2005 р. у
двох напрямах” [153, с.16]. Українські організації та установи мають спільні
проекти з організаціями країн-учасниць Вишeградської четвірки. Першим
таким проектом став проект “Партнерство малих міст України та малих міст
країн Вишеградської групи” у 2006–2007 роках [153, с. 16.]. А ще студенти,
аспіранти, науковці для навчання або наукового стажування у ЗВО однієї з
країн Вишeградської четвірки можуть брати участь у стипендіальних програмах Фонду [153, с. 18].
Міжнародний Вишеградський фонд, який фінансують уряди ЧР, ПР,
СР, Угорщини, з 2005 р. реалізує проекти на підтримку громадянського
суспільства в Україні. Стипендіальні програми МВФ – це один з напрямів
співпраці України з країнами Вишеградської групи. Про активну взаємодію
між Україною та країнами В 4 у науковій сфері свідчить статистика отримання стипендій українцями. Порівняємо кількість стипендій, отриманих
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громадянами України та Білорусі (стипендіальні програми поширюють у
Білорусі з 2004 р.) [560]. Упродовж 2005–2012 рр. 417 українських студентів,
науковців отримали стипендії. Якщо порівняти з Республікою Білорусь,
за 2004–2012 рр., стипендії отримало 154 представники. Це у 2,7 раза менше, ніж виділено Україні. Україна також займала перше місце за участю в
стипендіальних програмах для держав, які не є членами В 4. Вишеградський
Фонд щороку публікує річні звіти своєї діяльності. Згідно з даними звіту
за 2012 р. частка бюджету, яку виділили Україні за період 2005–2012 рр.,
становила 4,73 %, або 2 222 686 євро [161, с. 158].
Частка бюджету Міжнародного Вишеградського фонду (МВФ) для
країн “Східного партнерства” за період 2004–2012 рр. становила 9 % або
4 553 426 євро. Тобто Україні виділено суму коштів, яка майже дорівнює
сумі, виділених п’ятьом іншим країнам “Східного партнерства”. За період
2000–2012 рр. згідно з даними МВФ сума 2 222 686 євро є найбільшою, що
призначена для держави, яка не входить у В 4. Сьогодні Фонд співпрацює
з 25 державами, які не є її членами [161, с. 158].
У рамках Visegrad University Studies Grants (VUSG) Фонд підтримував запровадження у вищих освітніх закладах нових навчальних програм, які спрямовані на розв’язок питань, що пов’язані з країнами Вишеградської групи.
В Україні ці гранти виграли Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича (2008) та Донецький державний університет управління
(2010). На стипендії громадянам України та проектам, реалізованим в
Україні, МВФ щорічно з 2005 р. виділяв близько 5 % свого бюджету, а це
найбільше зі всіх країн, які не є членами Вишеградської групи. У 2009 році загальний бюджет Фонду був збільшений на 6 млн євро. Рішенням
голів урядів країн В 4 від червня 2011 р. з 2012 р. було додано мільйон євро,
призначений на програми в країнах Східного партнерства в рамках нової
програми “Visegrad4EaP”. Від свого заснування у 2000 році Міжнародний
Вишеградський фонд надав підтримку більш як 3 000 проектів та понад
1 000 стипендій (до кінця 2010 р.) [286; 560; 349]. Фінансова підтримка
Вишеградського Фонду, ініціативи наукових центрів та неурядових
асоціацій зовнішньої політики сприяли реалізації проектів щодо розвитку співробітництва між Україною і країнами ЄС, зокрема ЦСЄ та в рамах В 4 і КЄ. За понад 20-річну діяльність Вишеградська група провела
низку міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів і круглих столів
експертів з проблематики: “Україна та Вишеградська четвірка: на шляху
взаємовигідних відносин”, “Словаччина – Україна: напередодні введення
візового режиму”, “Роль Карпатського єврорегіону у зміцненні безпеки
і стабільності в Центральній і Східній Європі”, “Безпосереднє сусідство
України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?” [37; 255; 286].
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Протягом 2013–2016 рр. допомога МВФ значно зменшилася. У звітах за
2013 р. та 2014 р. не зазначені малі гранти для української культури та освіти
загалом, проте наголосимо, що підтримали освітню програму Інституту
Сілезії (м. Катовіце, Польща) “Формальна та неформальна медіаосвіта у
країнах Вишеградської четвірки” (5 154 €), а також V Літню школу (м. Будапешт, Угорщина): “На шляху до посилення ролі Центрального європейського
об’єднання у майбутньому Європи”, мета якої популяризація діяльності
Вишеградської групи. З Фонду на Школу політики було виділено 6 000 €.
Зазначимо також і про грант 2014 р. “В 4 і Україна – назустріч спільним
стратегіям”, програму якого розробляв Інститут фундації країн Східної
Європи (м. Варшава, 6 000 €). Ця програма засвідчує інтерес країн В 4 до
України, її розвитку в умовах АТО [560; 226].
У 2015 р. Україна отримала два малі гранти : Громадська Організація
(ГО) Quadrivium м. Чернівці “Від натхнення до впровадження: процес
европеїзації в Україні” (5 875 €) та Національний юридичний університет
ім. Я. Мудрого (м. Київ) “Інтернаціональна безпека як частина нашої безпеки у Східній Європі” (3 840 €). Були також виділені гранти на програму
“6-й Європейський майстер клас з редагування” (6 000 €) для Академії перфоменсу (факультет фільмознавства та телебачення, м. Братислава, Словаччина); “STRATAGEM гра на рівні В 4” Єзуїтський коледж Святого Ігнатія
(м. Будапешт) (4 800 €); 2-а В 4 Конференція громадського здоров’я “Здоров’я
для громадськості, громадськість для здоров’я”, Фонд для сприяння науки
і освіти TYGIL, м. Люблін (Польща) [560].
У березні 2016 р. МВФ виділив Національній академії правових наук
України грант 6 000 євро на розроблення програми “Конституційна реформа місцевого управління в Україні: уроки країн В 4”. Грант у сумі 5 955 €
отримав і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за програму “Школа і клініка юридичної освіти: В 4+ Україна” [560].
У 2017 р. МВФ одночасно з програмами економічного розвитку впроваджували і програми для освіти України. Так, Фонд виділив 6 000 €
Національному юридичному університету ім. Я. Мудрого на проект
“Відповідальність за права бізнесменів: досвід країн В4 та Балтії для України”;
Київському університету ім. Б. Грінченка – 13 000 € на проект “Зміни у компетентностях викладача вищої школи”; для неурядової громадської організації
«Ресурсниий та інформаційний центр “Громади Вінницького регіону”» –
30 915 € на проект “Освітні системи менеджерів місцевих громад: досвід
країн В 4 для України” [560].
У 2018 р. МВФ надав Україні на культурно-освітні проекти 102 267 €.
З-поміж освітніх програм виокремимо грант на суму 10 000 €, який отримав
Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого на проект “Бізнес і
права людини: правові рамки (курікулум для студентів-юристів)”. ГО Пермакультура в Україні на проект “Мережа демонстративного освітнього центру
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пермакультури для Вишеградських країн та України” також отримала 6 852 €.
У цьому ж році МВФ виділив гранти і на соціально-культурні програми:
“Міжнародному центру політичних досліджень” для проекту “Україна
та країни В 4: сприяння кращому розумінню” – 12 664 €; неурядовій ГО
“Інститут креативного міста” на програму “Вишеград, дизайн & співавторство: фестиваль & жива лабораторія міської культури у творчих практиках” – 18 175 €; 54 576 € отримав Центр досліджень визвольного руху на проект “Деконструкція. Роль медіа у посттоталітарному суспільстві”. Загалом у
2015–2018 рр. на освітні та соціокультурні програми без урахування стипендій
на навчання студентів для України було виділено 173 852 € [560; 226].
Ретельний аналіз цієї понад п’ятнадцятирічної співпраці нашої держави в рамках формату “Вишеград плюс” надає змогу дослідникам виділити
пріоритетні напрями у гуманітарній сфері в майбутній діяльності:
– залучати українську молодь до спільних проектів і процесів через
утворення на території України філій або освітянських центрів із
підготовки майбутніх фахівців з євроінтеграційних питань, що
значно скоротило би витрати на утримання подібних інституцій у
країнах V 4 і дало шанс учнівській молоді з віддалених регіонів нашої
країни [296, с. 98];
– відкрити для партнерів агенств молодіжні та освітні програми, програми культурного обміну тощо [268, с. 120];
– ініціювати створення державної комісії з метою аналізу та
моніторингу стану справ із працевлаштуванням українських
науковців, які пройшли навчання чи стажування через Вишеградський фонд, для недопущення масової еміграції висококваліфікованих
кадрів за кордон [64, с. 31];
– вжити заходи, спрямовані “на пом’якшення етнічних, історичних чи
культурних суперечностей, які склалися між країнами ЦентральноСхідної Європи. У цьому разі ефективним є інструмент використання різноманітних гуманітарних та освітніх проектів, що дають змогу
сформувати певну центральноєвропейську ментальність, частиною
якої має стати й Україна” [285, с. 150];
– поширювати через ЗМІ інформацію про результати співпраці між
Україною та країнами В4 у різних сферах з метою формування позитивного іміджу як України в Європі, так і країн Вишеградської
четвірки в українському суспільстві, а також ознайомлювати
зацікавлених осіб із перспективами співробітництва з В 4 [78, с. 217].
Отже, Вишеградську групу на сучасному етапі можна вважати одним із
найуспішніших проектів регіональної інтеграції, який сприяє стабільності
як в регіоні Центрально-Східної Європи, так і на континенті. Співпраця між
Україною та країнами Вишеградської четвірки є успішною в політичній,
військовій, соціально-культурній сферах.
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Можна спостерігати тенденції розвитку освітніх зв’язків України з
країнами В 4 у двох напрямах. По-перше, співпраця відбувається через
участь ЗВО, неурядових Громадских Організацій України у програмах малих грантів МВФ; по-друге, молодь активно долучається до стипендіальних
програм для навчання у провідних університетах Чехії, Польщі, Угорщини
та Словаччини. У подальшому співпраця країн Вишеградської групи та
України може набути ще більшої ваги, якщо будуть враховані пріоритетні
напрями у культурній та освітній сферах [226, с. 204].
Тенденції третьої групи є концептуальними для країни – учасниці Вишеградської групи. Оскільки кожна країна В 4 у процесі розвитку освіти
намагається зберегти свою ідентичність, має свій досвід з підготовки магістрів філологічних спеціальностей, важливо акцентувати увагу на таких
провідних тенденціях. Розглянемо їх у розділі 5.3.
Отже, вивчення та впровадження досвіду вищої школи В 4 в практику
освіти України вважаємо необхідним. Вища освіта України також займає
провідне місце у соціально-економічному, політичному, культурному розвитку країни, оскільки її завданням є підготовка кваліфікованого випускника,
конкурентоспроможного на ринку праці посісти належне місце в усіх галузях
народного господарства. Важливим для розвитку вищої школи є виконання
завдань Болонської реформи, які сприяють створенню спільного освітнього
та наукового простору з європейською вищою школою, розробленню єдиних
освітніх критеріїв та стандартів підготовки магістрів. Важливими завданнями
інтегрування сучасної вищої освіти України в європейський освітньо-науковий простір є застосування досягнень зарубіжної освіти, науки, технологій,
залучення іноземних інвестицій в освіту, забезпечення участі вітчизняних науковців у міжнародних конференціях, у наукових контактах за програмами
мобільності тощо. Ще одним завданням для інтегрування української вищої
освіти вважаємо вивчення та впровадження прогресивного досвіду магістерської підготовки провідних університетів Вишеградської групи.

5.2. Підготовка магістрів філологічних
спеціальностей за стипендіальними
програмами в університетах країн
Вишеградської групи
Сучасною освітньою тенденцією, яка впливає на професійну підготовку
магістрів філологічних спеціальностей, вважатимемо зростання участі
співробітників та студентів університетів у програмах міжнародної
академічної мобільності.

330

Розділ 5.

Впровадження зарубіжного досвіду професійної підготовки магістрів-філологів
в університетах країн Вишеградської групи в практику Української вищої школи

Якщо поняття “мобільність” можна визначити як здатність особистості
до швидкої дії, підготовленість до чогось, здатність до швидкого переміщення,
то під академічною мобільністю розуміють можливість для студентів,
викладачів, адміністративно-управлінського персоналу вищих навчальних
закладів “переміщуватися” з одного ЗВО до іншого як на європейському,
так і на національному рівнях. Водночас набули використання поняття
віртуальної та академічної мобільності. Віртуальна форма мобільності – це
можливість навчатися, викладати та займатися науковими дослідженнями
в іншому закладі освіти засобами дистанційних та телекомунікаційних
технологій (дистанційна освіта, електронне навчання, професійна інтернеткомунікація) [91, c. 8–9].
Сьогодні академічну мобільність студентів потрібно розглядати як
інтегральну частину їхнього навчання з визнанням кредитів і оцінок, отриманих під час академічної мобільності.
У звіті OECD1, 2008 були визначені чинники, що впливають на мобільність
студентів. По-перше, це – якість освіти, яку пропонують університети в
країні призначення, якість диплома (розглядається студентом) та подальша
його вартість на ринку праці. Імідж країни чи університету є дуже важливим для студента, який отримує публічну інформацію від інших студентів
та ЗМІ, формує власне рішення на основі статистичних порівнянь. Доступ
до освіти у країні також є вагомим чинником мотивації для іноземних
студентів. Основна мотивація навчання за кордоном полягає в розширенні
знань з певної галузі, що неможливо зробити у своєму університеті, бажання отримати диплом з дефіцитної професії. Сума плати за навчання – ще
один мотиваційний чинник. Важливим чинником є і мова навчання, багато
країн вже організували мовні курси підготовки студентів, які бажають навчатися, або покращили пропозицію щодо навчання іноземних мов. Разом
з тим, як і раніше, важливо неформально визначити стосунки студента з
приймаючою країною. Останнім часом прешочерговими стали політична
стабільність країни, а також права іноземців, а отже, іноземних студентів,
правила імміграції тощо. Оскільки іноземні студенти сплачують за навчання
в більшості країн, фінансування також може бути вирішальним чинником: чи
має фінансову підтримку сім’ї, чи є навчальні гранти, позики, чи є можливість
працювати неповний робочий день у країні перебування тощо [91, c. 31].
Оскільки університети визнали поширення мобільності студентів одним
з важливих завдань, розглянемо, яким чином ця тенденція активізована в
університетах країн Вишеградської групи.
Печський університет (PTE), у якому працює десять факультетів, має
міжнародну репутацію за якість своїх досліджень і викладання та відіграє
1

OECD – Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
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значну роль у вищій освіті Угорщини. Мета Університету PTE – сприяти
мобільності студентів та співробітників, розвинути та поширити міжнародні
партнерські зв’язки викладачів та дослідницьку діяльність. Для виконання однієї з головних стратегічних цілей Університету PTE – створення та
активізація міжнародного університету – у закладі сприяють формуванню
у викладачів та студентів високих цінностей для проведення досліджень
та отримання досвіду міжнародної вищої освіти у всьому світі. Тут також
прагнуть забезпечити міжнародне середовище за допомогою залучення
все більшої кількості міжнародних студентів та запрошення міжнародних
викладачів, які допомагають створювати партнерські відносини без
кордонів. З року в рік міжнародні студенти та дослідники приїжджають із
університетів понад 80 країн до університету для вивчення та проведення
досліджень. Щороку більше 2 500 іноземних студентів обирають навчання в університеті. Велика кількість партнерських стосунків підтримується
угодами між університетами та різними міжнародними та регіональними
мережами університетів. Університет PTE пропонує широкий спектр програм у рамках міжнародної освіти та навчання, забезпечуючи високий рівень
передачі знань та досліджень [520].
На сьогодні Університет PTE пропонує 55 програм різного ступеня та
підготовчих курсів, навчання на яких переважно відбувається англійською
або німецькою мовами. Міжнародні студенти мають змогу продовжувати
навчання на рівні бакалавра, магістра та доктора наук. У партнерстві з 50
установами по всьому світу Університет PTE також бере участь у схемах
обміну та мобільності, які пропонують студентам та викладачам складний
та захоплюючий міжнародний досвід, надаючи їм нові перспективи та
розуміння різних культур.
Міжнародна співпраця відбувається як на рівні університету, так і на
факультетах. В Університеті PTE створено CIC – Центр інтернаціоналізації
та зв’язків, який вважають як загальну організацію. CIC репрезентує Університет PTE за кордоном і координує загальні міжнародні відносини та
взаємодію з міжнародними партнерами. CIC також підтримує зусилля з інтернаціоналізації окремих факультетів та тісно співпрацює з міжнародними
координаторами факультету. Можна виділити головні сфери діяльності CIC:
– міжуніверситетські угоди, застосовувані як до мобільності студентів,
так і співробітників, а також до інших форм співпраці; CIC сприяє
розширенню міжуніверситетської мережі для співпраці з престижними університетами у всьому світі;
– рекрутинг на міжнародні програми, який передбачає активну підтримку CIC факультетів щодо їхньої участі у різних міжнародних
програмах. CIC проводить маркетингові дослідження, підтримує
зв’язок з кадровими агенціями та контролює маркетингові комуні-
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кації, пов’язані з підбором студентів на університетському рівні. CIC
визнає важливість розвитку послуг для іноземних студентів;
– програми мобільності, в яких Університет PTE бере активну участь:
Erasmus+, Campus Mundy, CEEPUS та Erasmus Credit Mobility. Інституційною координацією цих програм займається КМК;
– стипендіальне консультування, функцією якого є інформування студентів, членів викладацького та адміністративного персоналу про
наявні можливості стипендії за кордоном;
– участь у міжнародних організаціях, головна мета яких в обміні “найкращою практикою” та створенні нових партнерських відносин. Міжнародні університетські мережі та організації відіграють ключову
роль у розширенні міжнародних зв’язків. Університет PTE має досвід
з проводення щорічних конференцій ректорів Альп-Адріатичного
регіону, Дунайської конференції ректорів, зустрічей з групою Компостела, університетською мережею європейських столиць культури
та Альянсом університетів за демократію (AUDEM) [521].
В Університеті PTE розроблені спеціальні програми підготовки “Навчання за кордоном” для іноземних студентів. Усі програми, які складаються з
безлічі різних курсів, розроблені англійською мовою. Навчальна програма
для іноземних студентів надзвичайно гнучка, оскільки дає змогу вивчати навчальні дисципліни з різних університетських кафедр. Магістрант має змогу
створити власну навчальну програму, відповідно до своїх інтересів та курсів
в університеті країни студента. Студентам потрібно обрати дисципліни,
вартість яких не менше 20 кредитів за семестр, один курс становить від двох
до дев’яти кредитів. В Угорщині один кредит ECTS дорівнює 30 годинам.
Магістрантам радять заздалегідь обговорити кредитний еквівалент з власною установою, тому Університет PTE надає програми для затвердження
в закладі студента. Наприкінці навчального періоду також виготовляють
повну стенограму, де описані всі курси, які закінчили магістранти, та всі
зароблені бали. Вимоги до вступу за програмою, які висувають іноземним
студентам:
– потрібно бути студентом університету своєї країни;
– абітурієнти, першою мовою яких є не англійська мова, мають надати сертифікат про рівень знання мови (IELTS, TOEFL IBT, іспит у
Кембриджі та ін.) [521].
Від студентів для участі в програмах “Навчання за кордоном” не вимагають знання угорської мови, оскільки всі курси викладають англійською
мовою. Студентів ознайомлюють з планами навчального процесу,
канікулярним та сесійним графіками.
Для магістрантів-філологів розроблено навчальну програму “Англійські
дослідження” з двома спеціалізаціями: “Прикладна лінгвістика” та
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“Англійська література”. Магістрант має змогу у кожному семестрі обирати з обов’язкових дисциплін: “Британська соціокультурна історія”, “Мова
у соціокультурному контексті”, “Професійне письмо”, “Методологія
дослідження”, “Система англійської мови в історичній перспективі”,
“Сфери лінгвістичних досліджень”, “Актуальні питання літературної та
культурної теорії”, “Культурна історія літературних жанрів у Британії” –
вартість кожної 4 (6) кредити. Відповідно до спеціалізації потрібно обрати
ще дисципліни, вартість яких до 5 кредитів. Таким чином, магістрантуфілологу потрібно вивчити за 2 семестри дисципліни, залікова вартість
яких 20 кредитів [213, c. 219–229].
Порівняємо загальну магістерську програму “Англійські дослідження”
та “Англійські дослідження (навчання за кордоном)”. Програми уміщують
обов’язкові дисципліни (4), професійні дисципліни (4), дисципліни за вибором (1) та дисципліни спеціалізації: Прикладна лінгвістика (10) та Англійська
література (10). Всі дисципліни розподілені на дисципліни мовознавчого,
літературознавчого та культурологічного циклів [213, c. 229–230]. Порівняння
змісту підготовки магістрів університету PTE за цими програмами дає змогу
стверджувати, що вони ідентичні [522]. Порівняння також дає можливість
побачити різницю у дисциплінах за спеціалізацією “Англійська література”
[213, c. 229–230]. Університету непотрібно складати додаткову програму
для іноземних студентів. Фактично студенти, які приїжджають навчатися в
університет PTE, долучаються до програми, яка розроблена для англійських
філологів. Разом з представником міжнародного відділу студент заповнює
документи та з викладачем (куратором) гуманітарного факультету складає
свій план навчання [473].
Підтримують мобільність студентів та викладачів і університети Польщі.
Яґеллонський університет активно співпрацює з 46 університетами 23 країн
світу. За популяризацію стипендійних програм відповідає департамент
міжнародного співробітництва Яґеллонського університету. Студенти та
магістранти беруть участь у програмі стипендій у рамках двостороннього
співробітництва – NAWA – Національного агентства з питань академічного
обміну (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Програма спрямована на навчання студентів, магістрантів та молодих дослідників усіх галузей науки, якщо міжнародною угодою не передбачено інше. Магістранти
філологічних спеціальностей мають змогу навчатися у Вірменії, Республіці
Білорусь, Болгарії, Китаї, Чехії, Єгипті, Греції, Ізраїлі, Японії, Казахстані,
Монголії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Україні, Угорщині, В’єтнамі,
оскільки між вищими закладами цих країн підписані угоди про співпрацю.
Пропозиція стосується поїздок на період від п’яти днів до дванадцяти
місяців, а також літніх мовних курсів. Стипендію виплачує польська сторона або приймаюча залежно від умов договору [541].
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У межах програми відбувається: 1) проходження стажування; 2) заочне навчання; 3) закінчення вищої освіти (другий цикл або докторантура);
4)навчання; 5) збір матеріалів для наукової роботи; 6) участь у літній мовній
та культурній школі; 7) проведення навчальних занять у приймаючому
центрі; 8)інші форми наукової чи академічної діяльності, які пов’язані з
впровадженням дослідження, докторськими дисертаціями або науковими
публікаціями [459].
Бенефіціар відповідальний за здійснення наукової діяльності, навчання/
викладання згідно з заявкою до навчальної програми впродовж впровадження проекту; не може перебувати поза приймаючим центром більше
часу ніж ¼ від загальної тривалості проекту (включно конференції, свята,
поїздки); повинен мати європейську карту медичного страхування; повинен
своєчасно подати частковий (за необхідності) та підсумковий звіт разом із
сертифікатом приймаючого університету про те, що заплановане наукове
стажування відбулося; інформує NAWA про зміни в реалізації проекту,
про свої наукові чи навчальні успіхи під час виконання і на етапі звітності
та оцінення, у т. ч. про публікації, зроблені під час заявки на отримання
гранту/реалізації проекту тощо; розміщує всі публікацій польською чи
англійською мовами, акцентуючи, що це є результат перебування за програмою Національного агентства з питань академічного обміну [459, s.15–16].
З 1987 року в Яґеллонському університеті працює Стипендійний
фонд для молодих лідерів – SYLFF. Від Фонду NIPPON 69 університетів та
консорціумів у 45 країнах отримали мільйон доларів. Стипендійна програма SYLFF в Яґеллонському університеті спрямована на підтримку освіти
магістрів та докторантів з високим лідерським потенціалом, наукові інтереси
яких мають важливий соціальний аспект. Стипендії присуджують представникам гуманітарних, соціальних, юридичних, економічних наук та менеджменту та є не лише науковим грантом, а служать виконанню програм, що
мають велике соціальне значення, і разом з тим дають змогу перебувати в закордонному закладі для участі у навчанні, на курсах, наукових консультаціях
тощо. Стипендії SYLFF для магістрантів та докторантів, пов’язані з виконанням наукових досліджень, призначених для покриття 95% витрат на
участь у програмах навчання приймаючого закладу, реалізацію навчальної
програми, витрати на утримання та проїзд, участь у наукових конференціях,
що стосуються навчальної програми [541].
Міжнародну співпрацю й обмін студентами також активізують і у
Словаччині. В Університеті Матея Бела міста Банська Бистриця (UMB) студенти мають змогу навчатися за стипендіями програм CEEPUS, DAAD,
Національною стипендійною програмою та за Австрійсько-Словацькою
акційною програмою [556].
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Німецька Служба Академічного Обміну (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) DAAD – це спільна установа німецьких університетів, роль
якої полягає у підтримці розвитку співпраці із зарубіжними країнами у
галузі вищої освіти, зокрема шляхом обміну студентами та науковцями.
DAAD надає стипендії на навчання, дослідження, для літніх мовних курсів
та для розроблення мистецьких проектів. Навчальні стипендії призначені
для студентів та випускників Університету Матея Бела та є важливими
для них. Стипендії DAAD для дослідження дають докторантам, молодим
дослідникам і педагогам, колишнім учасникам цієї стипендії та зацікавленим
у докторантурі в Німеччині.
Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки фінансується національна стипендійна програма (NÁRODNÝ
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM). Згідно з нею стипендії призначають студентам,
магістрантам та докторантам словацьких університетів. Стипендія покриває
витрати на проживання та на навчання впродовж навчального терміну на
ступені магістр/докторант або наукового стажування під час докторантури
в обраному закордонному університеті. Національна програма стипендій
Словацької Республіки також призначена для підтримки мобільності іноземних студентів, магістрантів та докторантів для перебування в університетах Словаччини та науково-дослідних організаціях.
Програма Австрійсько-Словацька акція (Akcia Rakúsko-Slovensko) створена для сприяння співпраці Австрії та Словаччини в галузі вищої освіти,
науки та досліджень. Програма призначена для підтримки короткотермінового перебування студентів, переважно випускників, магістрантів та докторантів на навчанні, для підготовки дипломних робіт та науково-дослідних
робіт, літніх мовних курсів [556].
Програма CEEPUS, яка так поширена у Словаччині, – це програма обміну університетськими програмами Центральної Європи. Програма сприяє
академічній мобільності та європейській інтеграції в Центральній, Східній та
Південно-Східній Європі, дає змогу розвивати співпрацю між словацькими
та зарубіжними університетами через створення академічних мереж, у межах яких реалізується науково-дослідна співпраця та мобільність студентів,
докторантів і викладачів університетів. Пріоритетом програми CEEPUS є
розроблення спільних навчальних програм, освоївши які студенти отримують подвійні або спільні магістерські/докторантські дипломи, з включенням
спільного керівництва магістерськими та докторськими дисертаціями. Програмою CEEPUS також можуть бути організовані екскурсії та літні школи,
координаційні зустрічі та мовні курси, які доповнюють професійне та наукове співробітництво між університетами-партнерами [556].
Активно включені у програми мобільності і магістранти університетів
Чехії. Серед магістрантів філологічних спеціальностей також популярною
є стипендійна програма Центральної Європи CEEPUS [494].
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Великий акцент на систематичному розвитку міжнародного співробітництва із світовими вищими навчальними закладами робить Університет
Масарика (м. Брно). У Довгостроковому плані МU на 2014–2020 роки
відповідно до стратегії інтернаціоналізації зазначена необхідність розширення спектра можливостей для студентів та викладачів за кордоном, розроблення навчальних програм та курсів іноземними мовами та інших заходів,
які спрямовані на збільшення кількості іноземних студентів та вчених у MU
[495].
Відділ міжнародної співпраці Університету Масарика виділив головні
напрями роботи з іноземними партнерами. По-перше, це спільно акредитовані програми магістерського та докторантського ступенів, які засновані
на співпраці двох або більше установ, що мають спільну програму. Всі
установи, які співпрацюють, відповідальні за всю програму виконання дослідження, а не лише за окремі її розділи. Завершуються дослідження присвоєнням спільного ступеня або декількох ступенів. Такі навчальні програми
мусять мати нову акредитацію, а заклади пов’язані угодою про співпрацю.
Університет Масарика розрізняє подвійний або багаторазовий ступінь, що
веде до присудження двох або більше національно визнаних дипломів, які
офіційно присуджені двома або більше установами, що входять до спільної
програми. Спільний ступінь, єдиний ступінь, що присвоюється щонайменше двома установами, які пропонують спільну програму.
По-друге, відділ міжнародної співпраці Університету працює з індивідуальними договорами, які регулюють співпрацю двох закладів та конкретного
студента. В університеті MU поділений цей напрям співпраці на:
– дослідження подвійного менеджменту (їх також називають cotutelle),
де угода про співпрацю веде до спільного наукового керівництва
докторським дослідженням та регулює обов’язки щодо оцінення
та захисту дисертації установ, які співпрацюють;
– європейський докторат, який відповідно до умов співпраці, що визначені Європейською асоціацією університетів, звання доктора
(Doctor Europaeus) присвоює на основі угоди про співпрацю [495].
Факультет Університету Масарика, який буде виконувати спільну
акредитовану навчальну програму у співпраці з зарубіжним закладом, має забезпечити її акредитацію.
У комісію з акредитації подають заявку на акредитацію навчальної програми згідно з усіма вимогами і стандартами за зразком методичної інструкції “Акредитація навчальних програм і процедур габілітації в MU” разом з
підписаною угодою про співпрацю між закладами. Заявку на акредитацію
подають ректору MU на підпис через навчальний відділ університету (програми бакалавріату, магістратури і докторантури) або дослідницький відділ
(докторські програми) [495].
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На філософському факультеті Карлового університету з 2013 року діє
програма підготовки магістрів “Англійська мова”. Для мобільності магістрантів у програмі уміщено дисципліну “Англійська лінгвістика/дидактика в інтернатурі за кордоном” для чеських студентів, які навчаються в
університетах інших країн. Вартість курсу, який викладають кожен семестр,
5 кредитів. Це сприяє мобільності, оскільки магістранти, які вивчають цю
дисципліну, можуть набрати 10 кредитів/рік (див.: Додаток К).
Всі університети країн Вишеградської групи популяризують програми
“Еразмус Мундус”, “Еразмус+”, “Еразмус+ КА107” – це короткострокові програми мобільності за обміном на навчання. Бакалаври, магістри, аспіранти,
докторанти мають змогу навчатися впродовж трьох–дванадцяти місяців в
університеті за кордоном або проходити практику від двох до дванадцяти
місяців.
У період з 1998 по 2008 рік завдяки програмі “Еразмус” в угорській
вищій освіті відбулися значні зміни. За 10 років 17 університетів Угорщини підписали чотири тисячі контрактів у ЄС, 25 000 студентів виїхали зі
стипендіями з Угорщини та понад 10 тисяч студентів приїхали вчитися.
За програмою було витрачено 52 мільйони євро протягом останнього
десятиліття, в середньому від 1,5 до 2 млрд дол./рік. Хоча у рамках програми
рівень зростання внутрішньоєвропейської мобільності впав з 8% на рік до 2% ,
Угорщина є однією з небагатьох європейських країн, де популярність цієї
програми зростає. У нових державах-членах ЄС студенти прагнуть здобути міжнародний досвід, оскільки вони можуть ефективно розвивати свої
майбутні економічні відносини, володіння мовою та розширювати кругозір.
У Чехії, як і в Угорщині, темпи зростання учасників програми все ще є
незначними, проте в абсолютних показниках країна перевищує угорський
приріст. Однією з основних причин цього може бути щорічний грант програми близько 7 млн євро, який Чехія отримує від ЄС; одним із чинників,
що використовують для обчислення субсидії для країни, є також урахування
кількості студентів, що виїжджають [331, c. 37].
За даними дослідників, найбільше подорожують за програмами представники соціальних та філологічної (лінгвістичної) галузей. Так, у 2008/2009 році
400 студентів-філологів навчалися за програмою “Еразмус”. Цікаво також зазначити, що протягом багатьох років регулярно використовували стипендії
“Еразмусу” більше жінок, ніж чоловіків. Розподіл студентів-учасників за
напрямом навчання відрізняється від розподілу студентів, які подорожують
для навчальних цілей. Еразмус вважають піонером у розвитку ресурсів для
спільної роботи та організування, зміни ролі студентів та розповсюдження
належних практик у системі прийняття рішень. Інструменти підтримки
мобільності (додаток до диплома, ECTS тощо), які спочатку діяли як засіб
міжнародної мобільності, набувають інституційного та системного впли-
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ву для сприяння цілям Болонського процесу. Дослідники виділяють цілі
міжнародної мобільності, які виокремили студенти: прозорість навчальних
систем; професійне співробітництво, що зосереджується на змісті та привело
до гармонізації структур та видачі дипломів спільних ступенів; міжнародне
визнання дипломів; визнання змісту європейського виміру; поліпшення
якості вищої освіти. Для цього потрібні європейські ініціативи, що розвивалися в руслі Болонського процесу. В контексті цього в 2004 році було започатковано новий вимір якості мобільності – Програма “Еразмус Мундус”,
яка підтримувала європейські університети, пропонувала відмінні спільні
магістерські програми та значні стипендії обраним талановитим студентам.
Результати перших чотирьох років програми засвідчили, “Еразмус Мундус”
має значний вплив на стипендіатів і установи щодо кар’єрних можливостей
на ринку праці. На запитання, де вплив програми був найзначніший, 43%
випускників програми згадали розширення кар’єрних можливостей. Також
відрізняється рівень зайнятості випускників, 79% мають роботу або докторантуру. Найближчим часом європейська та угорська вища освіта піднімуть
свій рейтинг за рахунок програм мобільності [331, c. 37].
В університетах України тенденція сприяння мобільності студентів та
викладачів є достатньо поширено. Участь ЗВО у програмах “Еразмус Мундус”, “Еразмус+” сприяє поширенню взаємозв’язків з європейською вищою
освітою та є важливим каналом її інтеграції в освітній простір Європи.
За результатами конкурсу 2019 р. з міжнародної академічної мобільності “Еразмус+ КА107” Київський національний університет імені Тараса
Шевченка став переможцем 45 проектів – реалізація міжнародної академічної мобільності для студентів, аспірантів та працівників університету у
2019–2021 роках з університетами-партнерами в рамках програми обмінів.
Львівський національний університет імені Івана Франка має друге місце в
Україні за кількістю підписаних міжінституційних угод в рамках “Еразмус+”
з партнерами з усіх куточків Європи, а таких проектів є 43. Зауважимо, що
серед зазначених університетів 31 проект був реалізований в університетах
Польщі та два – в Університеті Я. Коменського у Словаччині.
Безумовно, важливим для інтеграції, з метою наближення вітчизняної
освітянської та наукової спільноти до ЄС стало поширення дії програми
“Темпус” на Україну, участь у якій взяли Київський, Одеський, Харківський,
Львівський національні університети. Участь освітніх закладів України у цих
програмах, а також програмах дво- і тристоронньої співпраці між Україною
і державами- членами ЄС сприяє розвитку міжнародних партнерських
стосунків та має чимале значення.
Безумовно, співпраця з західноєвропейськими університетами й іншими освітніми закладами для України є життєвою необхідністю, а досвід трансформації та модернізації освіти, нагромаджений у країнах ЄС є
важливим орієнтиром у реформуванні української системи вищої освіти.
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Вишеградська група у межах вироблення й реалізації добросусідської політики ЄС має різноманітні напрями зовнішніх стосунків й співробітництва
з Україною та іншими країнами. Основними напрямами взаємозв’язків
дослідниця С. Зуб вважає: забезпечення солідарної підтримки країнами
Вишеграду європейських інтеграційних прагнень України; запозичення
країнами Вишеграду досвіду їхньої європейської інтеграції; координування
зовнішньополітичної діяльності України і Вишеградської групи на дво- та
багатосторонній основі; формування багаторівневого механізму співробітництва Вишеграду й України у формі участі представників у засіданнях різних вишеградських структур та спеціально створених комісіях [78,
с. 181]. Одним з таких напрямів дослідники вбачають і поширення програм
Вишеградського фонду в Україні [3, с. 232].
Річний бюджет фонду з 2014 року становить 8 млн євро, причому кожна
країна В 4 вносить по 2 млн євро. Кошти МВФ використовують для підтримки
грантів, стипендій та інших важливих програм задля розвитку регіону.
Окрім внесків країн-засновниць В 4, фонд з 2012 року отримує внески також
від зовнішніх донорів, таких як Нідерланди, Корея, Швейцарія, Швеція,
Німеччина, США та Канада. Завдяки цим внескам до бюджету фонду до
цього часу було додано приблизно 6 млн євро. Головною місією та метою
діяльності проекту МВФ (MVF) є підтримка Вишеградської ідентичності,
співдружності та тісної співпраці країн та зв’язків між жителями регіону.
Фонд фінансує спільні проекти в галузі культури, науки, досліджень, освіти,
обміну митцями та молоддю, проекти зі сприяння транскордонному
співробітництву та розвитку туризму, а також окремі стипендії та мистецькі
резиденції. МВФ також створив важливі інструменти для підтримки просування пріоритетів зовнішньої політики та спільних інтересів В 4 в країнах
Східного партнерства та Західних Балкан. Це програми, за допомогою яких
В 4 підтримує процеси демократизації та трансформації у країнах цих
регіонів [566].
У 2012 році з ініціативи МВФ була створена платформа Think Visegrad,
завдання якої слугувати мережею дослідницьких центрів та установ В 4 для
діалогу щодо стратегічних та регіональних аспектів Вишеградської групи.
Організацією платформи є Словацьке товариство зовнішньої політики [560].
До кінця 2017 року фонд підтримав понад 5 300 проекти-гранти та понад
2 200 проекти “мобільності”, тобто було виділено на стипендії, дослідницькі
гранти та художні проекти майже 80,1 млн євро за весь період [560].
При Міжнародному Вишеградському фонді є стипендіальна програма, що створена для полегшення академічних обмінів шляхом надання
фінансової підтримки студентам або дослідникам – громадянам країн
Східного партнерства. До таких країн належать Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Навчання/дослідження відбувається
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в університетах Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини – країнах В 4. Усі вищі навчальні заклади є акредитованими урядами
(міністерствами, відповідальними за вищу освіту) та інститутами академій
наук (“університет/установа”) мають право приймати студентів на навчання. Метою програми стипендій є підтримка мобільності студентів і
дослідників серед цих країн [527]. Програми стипендій V4EaP фінансує
Міжнародний Вишеградський фонд. Фондом також розроблені правила
програми стипендій V4EaP (див.: Додаток Н).
До програм з залученням усіх країн Вишеградської четвірки, у яких
беруть участь фізичні або юридичні особи, розроблено умови, терміни
тривалості та фінансування/стипендії.
Програма малих грантів розрахована на навчальні проекти (дослідження,
освіта, обміни студентами). Максимальний термін цієї програми – шість
місяців, максимальна виділена сума– 6 000 євро. Залежно від періоду
фінансування заяви подають до 1 травня, 1 червня, 1 вересня та 1 грудня.
Програма стандартних грантів, яка також має відношення до дослідження, освіти, обміну студентами діє дванадцять місяців з фінансуванням
від 6 000 до 15 000 євро. Залежно від періоду фінансування заяви подають
до 15 березня або до 15 вересня.
Програма стипендій для країн Східного партнерства, яка розрахована
на студентів навчальних закладів або науковців, виділяє стипендії для навчання та дослідження в країнах Вишеградської четвірки. Термін програми залежить від навчального проекту. Стипендію дають індивідуально на
конкурсній основі. Фінансується навчання та стипендія в межах 2 500 євро
на семестр, також можливий одноразовий грант на проїзд. Умовою надання
фінансування є підтвердження громадянства України, подання документів
та заповнена онлайн форма заявки [560; 226].
Учасниками програм Міжнародного Вишеградського фонду можуть стати приватні особи – студенти, аспіранти, науковці, які навчаються або проходять стажування в університетах однієї з країн В 4. Зазначимо, що за звітами
МВФ у 2017 р. гранти на навчання у Чехії отримали 11 студентів, в Угорщині – 15,
у Польщі – 12, у Словаччині – 10 студентів з України. Серед них на
магістерських студіях навчалися лише чотири студенти, інші (44) засвоювали
постмагістерські програми. Загалом було виділено 316 000 €. Зазначимо, що
на навчання одного студента виділяють 4 600 €, а на проживання – 2 300 €
[560]. У Європі набувають популярності такі постмагістерські програми, як
“навчання впродовж життя”. Це також ще один з видів післядипломного
навчання. “Post-Master” програми були розроблені для задоволення зростаючого попиту компаній на наймання висококваліфікованих випускників з
особливим досвідом для заміщення посад у вузькоспеціалізованих галузях.
Програми підготовки забезпечують високий професійний досвід студентам.
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За програмами стипендіальної підготовки студенти мали змогу навчатися у Карловому університеті (м. Прага, Чехія) на факультетах мистецтв,
математики і фізики, права; в Університеті Масарика (м. Брно, Чехія) на
факультеті соціальних наук. В Угорщині студенти навчалися в Університеті
м.Дебрецена на факультетах науки і технологій, англійських й американських
досліджень, мистецтв, гуманітарному факультеті; в Університеті м. Печ – на
факультеті гуманітарних наук; в Університеті м. Мішкольц – в Інституті математики. У Польщі студенти обрали: теологічний факультет у Люблінському
Католицькому університеті Івана Павла II, факультет економічних наук у
Варшавському університеті, факультет історії в Яґеллонському університеті,
хімії в Університеті м. Ополе, факультет механіки і інженерії у Вроцлавському університеті. У Словаччині студенти обрали для навчання ЗВО м. Кошице – Словацьку академію мистецтв та Технологічний університет [560].
У звіті Міжнародного Вишеградського фонду за 2018 р. щодо виконання стипендіальних програм вказані три освітні проекти. З грудня 2016 по серпень
2017 рр. активно функціонував проект “Вишеградська літня школа”. Це
унікальна щорічна культурно-освітня програма, яка об’єднує студентів,
випускників, молодих дослідників та журналістів з Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини, а також інших країн Центральної та Східної Європи.
У літній школі беруть участь 45 студентів та випускників політичних наук,
економіки, міжнародних відносин, європейських студій, історії, соціальних
студій, філології та культурології, а також молоді дослідники, викладачі та
журналісти Центральної та Східної Європи. Заняття проводять міжнародні
експерти, включаючи інтелектуалів, дослідників, політиків, людей культури,
журналістів, художників, а також представників адміністрації, бізнесу та
неурядових організацій. Предмети навчальної програми школи стосуються передусім актуальних питань та проблем у регіонах, а також ключових
культурних та цивільних проблем, що стоять сьогодні перед суспільствами
Центральної та Східної Європи. Міжнародний, макрорегіональний та
регіональний аспекти проектів спрямовують ініціативу на просування позитивного іміджу регіону в міжнародному масштабі разом із популяризацією
інтелектуальної та культурної спадщини країн Вишеградської групи [563].
“V4 STEM табір для дівчат” задуманий як освітній проект з 9 грудня 2017 р.
по 30 жовтня 2018 р. Програма підготовки пропагує науку, техніку, технології, ІТ та математику (STEM) як привабливий варіант для кар’єри дівчат
з країн В 4. Програма проекту була зосереджена на ідеї побудови спільного
міста майбутнього – самодостатнього розумного міста з нульовою емісією,
в якому різні культури можуть жити і працювати разом, використовуючи
поєднання цифрових методів виробництва, таких як 3D-принтери, лазерні
різаки, мікроконтролери чи роботи та традиційні інструменти (деревооброблення, різання вінілу, шиття і т. ін.). Хоча будівництво міста є науково-тех-
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нічним викликом, який потребує інженерних навичок та скоординованої
роботи в команді, основною метою табору було надати змогу учасникам
зрозуміти, що міста – це насамперед соціальні структури, в яких люди та
культура є найважливішими аспектами спільного життя. Розумне місто
майбутнього створене для вирішення цих завдань, які повинні розв’язати
учасники табору. Табір заохочує дівчат із чеських, польських, словацьких
та угорських середніх шкіл зустрічатися з жінками-гостями, різними за походженням та нетрадиційними професіями з метою надання можливостей
для кар’єрного вибору, випробування ролей та занять STEM, перш ніж обрати головний напрямок університетської освіти [562].
З вересня 2017 по червень 2018 рр. функціонував проект “Творча освіта
молоді для відповідальної мобільності”. Основна мета проекту – сприяти
усвідомленню міграційних норм та процедур країн Вишеградської групи
для української молоді з метою посилення національної безпеки в Україні
та країнах В 4. З цією метою проведено інноваційні та креативні навчальні
семінари, які сприяли підвищенню обізнаності молоді з України про безпеку подорожей та перебування у країнах В 4 та ЄС. Громадська організація
“Європа без бар’єрів” з України у співпраці з організаціями-партнерами з
країн Вишеградської групи організувала низку семінарів для українських
студентів, які зараз користуються безвізовим режимом з Європейським Союзом щодо регламентації закону про подорожі, проживання та працевлаштування у країнах В 4 і ЄС. Так, 24–27 квітня 2018 року “Європа без бар’єрів”
спільно з партнерами Угорської спільноти “Європа”, Словацької асоціації
зовнішньої політики та університетів-партнерів (Ужгородський національний
університет, Мукачівський національний університет) провели зі студентами
в рамках проекту інтерактивні ігри та вікторину “Відпoвідальна свобода: як
їхати у ЄС”. Учасники моделювали подорож в одну із країн В 4 за заздалегідь
обраною метою, вчилися правильно підбирати всі необхідні документи;
аналізували оголошення щодо працевлаштування (нелегальні, допоміжні
послуги, трудове рабство, нелегальна зайнятість). Вікторина перевірила
знання студентами правил подорожі, навчання та працевлаштування у
країнах Вишеградської групи. Презентація експертів Словацької асоціації
зовнішньої політики ознайомила слухачів з видами законного проживання
та працевлаштування іноземців у Словаччині, головними зловживаннями та
ризиками, авторами презентації було також надано поради. Аналітики ГО
“Європа без бар’єрів” надали інформацію щодо країн-членів В 4; документів,
які необхідні для подорожі; вимог для отримання паспорту жителями Закарпаття; кількості валюти, яку потрібно взяти у подорож до країни ЄС.
Відбулася демонстрація відеоролика “Молодь за відповідальну мобільність”.
За результатами подій було проведено прес-конференцію “Відповідальна
мобільність: як мінімізувати міграційні ризики”.
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ГО “Європа без бар’єрів” спільно з партнерами Poradna pro integraci
(Чеська Республіка) та Центром “Жіночі перспективи” (Львів) провели
1–2 березня 2018 р. у Львові тренінг, гру та вікторину про подорожі у країни
В 4 з туристичною метою, для навчання або працевлаштування. В межах
проекту для студентів Львівського професійного коледжу готельного, туристичного та ресторанного бізнесу експертами був проведений тренінг
“Мандруй, учись та працюй в країнах Вишеграду”, який сприяв формуванню у слухачів правил безпеки та правових норм подорожі за кордоном.
Інформація, надана аналітиками, стосувалася рівня мобільності в Європу
зі Львова; країн В 4; документів для подорожі; отримання загранпаспортів
для жителів Львівської області та ін. Проект “Творча освіта молоді для
відповідальної мобільності” був профінансований також Міністерством
закордонних справ Королівства Нідерландів [561].
Консорціум VNDREAM, партнерами якого є Яґеллонський університет
(факультет міжнародних відносин і політичних досліджень), Університет
Масарика (факультет соціальних наук), Університет Печ (гуманітарний
факультет) та Університет Матея Бела (факультет політології і міжнародних
відносин), виборов престижну стипендію Міжнародного Вишеградського Фонду для реалізації проекту “Підвищення академічної мобільності
у галузі Вишеградських досліджень у В 4, Східного партнерства ЄС та
Західних Балкан (V4, EU EaP and Western Balkans)”. Строк реалізації проекту
20.09. 2019 –30.06. 2022 рр.
За умовами цього гранту було надано 10 стипендій для студентів, які
зараховані до програми “Об’єднана міжнародна магістратура з міжнародних
відносин: Європа у Вишеградській перспективі”. Для студентів, які навчатимуться на програмі у 2019/20 та 2020/21 роках, виділено по п’ять стипендій.
Стипендії висзначено на ввесь строк дії дворічної програми, яка включає
плату за навчання, витрати на мобільність – 2 300 євро за семестр.
Право на фінансування мають такі студенти:
по-перше, громадяни Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща
і Словаччина), які отримали 4 стипендії на групу;
по-друге, громадяни країн Східного партнерства ЄС та Західних Балкан (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна, Північна
Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Боснія, Герцеговина, Косово), які
отримали одну стипендію на групу.
Стипендії присуджені кращим студентам, котрі зараховані на програму у відповідному навчальному році. Критерієм відбору для присудження
стипендії був кращий допис, який отримали під час зарахування університетипартнери. Імена стипендіатів повідомлені до 25 вересня 2019 року [491].
Отже, така навчальна програма є спільною магістерською програмою,
яку дають чотири університети з чотирьох країн В 4. Ця модель навчан-
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ня – досить поширена сьогодні в ЄС та є особливою для Вишеградських
стипендіальних програм. Стипендіальна програма працює незалежно від
інших магістерських програм в університеті. Для допомоги студентам краще
засвоїти історію, економіку, політику, культуру країни, у якій вони будуть
навчатися семестр, у кожному університеті працюють мовні курси [491].
Отримати стипендію мають змогу і студенти з дипломом філолога, проте перевага надається випускникам факультетів міжнародних відносин,
політології та історії, оскільки тема проекту спрямована на висвітлення
міжнародних європейських суспільно-економічних та політичних зв’язків.
На отримання грантової підтримки мають право також неурядові
організації, організації громадянського суспільства, муніципалітети та
місцеві органи влади, школи та університети, приватні компанії або окремі
громадяни. За правилами, до проекту мають бути залучені партнери щонайменше трьох країн Вишеградської групи – В 4 (Чехія, Угорщина, Польща
та Словаччина). Для подання заявок потрібно знайти партнерів серед країн
Вишеградської четвірки. Проекти можуть претендувати на фінансування
за умови, що вони пов’язані з тематикою регіону країн В 4 і мають на меті
подальший розвиток співробітництва між партнерами проекту, що базуються в регіоні. Фінансовий внесок Фонду не може перевищувати 80% від
загальної вартості проекту, і має обов’язково включати внесок заявника.
Максимальний бюджет проектів: 6 000 тисяч євро [559].
Результати аналізу дають можливість зробити висновок, що мобільність
магістрів є пріорітетним завданням усіх університетів Вишеградської групи.
Магістри філологічних спеціальностей мають змогу отримати стипендії та
навчатися на магістерських програмах, проходити стажування, вчитися в
мовних школах та на курсах, розробляти дослідницькі проекти, які є важливими для розвитку соціокультурних, політичних та економічних зв’язків
Вишеградської групи.

5.3. Концептуальні тенденції підготовки
магістрів-філологів у вищій школі
країн Вишеградської групи
У процесі розвитку кожна з країн, підготовку філологів-магістрів
в університетах якої ми досліджуємо, формувала свою освіту як член
Європейського Союзу та як учасниця Вишеградської четвірки. Дослідники
підкреслюють, що “освітні реформи в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині базуються на оновленому й модернізованому, відповідно до потреб
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сучасного етапу розвитку громадянського суспільства, законодавчому полі,
яке, хоч і не є абсолютно досконалим, але спроможне забезпечити оптимізацію навчально-виховних процесів сучасної школи та її перспективний
розвиток” [190, с. 13.]. Відповідно, така підтримка на законодавчому рівні
сприяє розвитку освіти країни, збереженні її традицій.
Потрібно уточнити тенденції, які є ідентичними, а тому важливими для
освіти кожної країни Вишеградської групи. Підтвердженням такого підходу
є думка дослідниці К. Влчкової, що у повному розумінні не має поняття
“європейська освітня політика”, є лише освітня політика окремих країн
ЄС, оскільки кожна країна-учасниця має свою освітню політику [370, s. 1].
Погоджуємося з нею і вважаємо, що головною тенденцією для всіх країн В 4
є тенденція збереження національної мови, літератури, культури у процесі
реформування та виконання соціально-економічних завдань ЄС. На цьому
й було акцентовано при об’єднанні у В 4 та сформульовано мету як надзавдання – розвиток та збереження національної культури кожної державиучасниці. Доказом чинності цієї тенденції стало розроблення та удосконалення в університетах освітніх програм підготовки магістрів-філологів
рідної мови/ літератури/культури, мови/культури етнічних меншин, які
населяють країну, для надання їм допомоги та організування дозвілля.
Аналіз освітніх програм, у яких зазначено умови формування компетенцій
у процесі підготовки вчителя мови/культури етнічних меншин, дають право
стверджувати про ретельний підхід до такої підготовки [213, c. 180–192].
Ми розглянули ці програми у 3 розділі роботи, прикладом можуть бути
магістерські програми для університетів Угорщини.
Виділимо інші тенденції третьої групи, оскільки вони становлять основу підготовки магістрів філологічних спеціальностей і є тим досвідом,
який вважаємо необхідним для вивчення та впровадження в практику
університетів України.
Польща раніше від інших країн Вишеградської групи розпочала освітні
реформи. Реформи 1990-х років дали можливість вдосконалити якість
освіти та підготувати кваліфікованих випускників, урахували cтрімке
збільшення молоді у закладах вищої освіти. У законі про вищу школу
(1990) університетам країни надали змогу самостійно визначати структури
вибору навчальних програм та тематичних планів. У підготовку магістрівфілологів впроваджують сучасні технології, у навчально-виховному процесі
формують суб’єктно–суб’єктні взаємини, що сприяє зміні ролі викладача/
учителя/вихователя з ментора на фасилітатора, радника, консультанта,
тренера і т. д. Це потребувало розширення змісту підготовки і дисциплін
психолого-педагогічного циклу, оскільки у професійній діяльності вчителя
реалізуються не тільки спеціальні, предметні знання, але й сучасні знання у
галузі педагогіки і психології, дидактики, технології навчання і виховання.
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Нові суспільно-економічні виклики, вступ до ЄС, Болонська реформа поставили перед польською освітою нові цілі, що зазначені у законі про вищу
освіту і науку Польщі (2018 р.), у стратегіях розвитку вищої освіти Польщі до
2010 року та 2020 року. У ході реформування вищої освіти були виявлені прогалини, які необхідно було подолати у процесі виконання нових завдань, поставлених перед нею. Дослідники і законотворці відзначали, що порівняно
з 1990 роком у 2013 р. кількість студентів у польських університетах зросла у
чотири рази, проте за останні роки спостерігається її зменшення. Найбільше
у 2012/2013 навчальному році молодь поступала на економічні, соціальні
та педагогічні факультети, але інтерес до цих факультетів зменшується з
року в рік. Простежується динаміка зростання в Польщі з 2008/2009 навчального року кількості студентів, які навчаються на третьому ступені,
що суперечить тенденції щодо кількості студентів першого та другого
циклів, яка зменшується також і завдяки демографічним змінам. В останні
роки спостерігається занепокоєння через розбіжності між збільшенням
кількості студентів третього ступеня та зменшенням захищених докторських
дисертацій [373, s. 23]. Загалом, аналіз змін у вищій школі та впровадження
реформ свідчить про здатність до реформування вищої освіти як довгострокової тенденції країни.
У стратегії розвитку вищої школи Польщі до 2010 року приділено увагу
тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. У документі
наголошено, що завдяки системам NASK і KBN польські університети достатньо давно мають змогу користуватися Інтернетом, надали також доступ до Інтернету студентам у гуртожитках. Проте польська вища школа
намагається знайти кошти для відкриття універсальних багатосистемних
комп’ютерних залів та студій для онлайн-конференцій. Є зв’язок між
освітою та ІТ-сектором – програма Pionier з’єднала понад 200 освітніх та
180 закладів загального користування (музеї, бібліотеки). Муніципальні
академічні мережі підтримують на своїх серверах важливі інформаційні
ресурси, глобальні та регіональні Інтернет-сервіси. Електроні бібліотеки (Великопольска цифрова бібліотека), регіональні інформаційні і спеціалізовані
освітні служби (Муніципальне освітнє керівництво у Познані) були створені
та працюють в академічній мережі. Для впровадження ІТ-сектора в освіту
потрібно розробляти універсальну програму для долучення шкіл до
Інтернету, яка б була достатньо дешевою. Суттєві освітні ефекти від використання Інтернету в школах можна отримати за умови доступу до цифрового
контенту та до дистанційної освіти [532].
У законі про вищу освіту і науку Польщі (2018 р.) (Ст. 342. 1.) також акцентовано на важливості розвитку ІКТ у навчальному процесі, схарактеризована інтегрована інформаційна “система POL-on” з питань комп’ютеризації
діяльності вищої освіти та науки. Система POL-on складається з баз даних:
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списки викладачів, інших осіб, які проводять заняття, осіб, які здійснюють
наукову діяльність, студентів; списка претендентів на здобуття наукового
ступеня доктора; переліку закладів вищої освіти та науки; бази даних письмових дипломних робіт; бази даних документів та осіб, уповноважених
підписувати документи; бази даних планово-звітних документів. Дані у
системі POL-on обробляються з метою виконання завдань, які пов’язані з
визначенням та реалізацією наукової політики держави, оціненням якості
освіти, оцінкою докторантури та якості наукової діяльності, здійснення
нагляду за системою вищої освіти та науки, виконанням завдань НАВА,
NCBiR та NCN [558, с. 82].
На сучасному етапі розвитку освіти Польщі головними завданнями
POL-on є: надання даних офіційної статистики для Центрального статистичного управління; електронна звітність університетів та дослідницьких центрів; збір дипломних робіт; підтримка оцінки якості освіти; представлення
об’єктивної інформації щодо науки та вищої освіти студентам, кандидатам
на навчання, вченим та підприємцям; достовірна оцінка наукового потенціалу та раціональне використання коштів на науку та вищу освіту. Завдяки
новим інформаційним технологіям відбулися суттєві зміни на всіх рівнях
освіти у Польщі. Польські дослідники приділяють увагу впровадженню
медіаосвіти в основні навчальні програми, вивчають особливості її форм та
пропозиції, збільшують рівень цифровізації закладів освіти та формування
медіакомпетентності викладачів і студентів. Оскільки віртуальне навчальне середовище у сучасному освітньому закладі ґрунтується на реалізації
освітніх потреб учнів та студентів, задоволення цих потреб буде можливим
лише завдяки сформованості інформаційної компетентності студента та
вчителя [372, s. 36]. Безумовно, майбутні викладачі/вчителі повинні вміти використовувати мультимедійні та електронні ресурси у навчальному процесі,
бути готовими до впровадження змін у форми та методи викладання в умовах комп’ютеризації польських шкіл, оскільки стан підготовки персоналу є
дуже важливим для поширення електронних освітніх ресурсів. Дослідниця
М. Вавжак-Ходачек (M.Wawrzak-Chodaczek) поняття “цифрова школа” розглядає як синонім сучасного підходу до навчання з використанням мультимедіа, який дає змогу створити рівні можливості для виховання всіх дітей
[372, s. 36]. Отже, у процесі професійної підготовки магістрів-філологів в
університетах Польщі відмітимо довгострокову тенденцію з розроблення й
впровадження в університетську освіту ІКТ (цифровізація), інноваційних підходів.
Саме для здійснення цієї тенденції необхідно вводити нові спеціалізації,
наприклад, викладач англійської мови з цифровими технологіями, програма
підготовки якої розроблена в Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти. Відповідно для магістрів-філологів вводять і нові дисципліни
такі, як корпусна лінгвістика, робота з використанням методу онлайн-проектів:
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інструменти Web 2.0, цифрова грамотність, дидактика CALL, методи дослідження в глотодидактиці, планування і оцінювання мовного курсу у реальному і
віртуальному освітньому середовищі (див.: Додаток Д.1.) [213, c. 96–118]. Важливою формою організації навчання на таких спеціалізаціях є електронне
навчання. Для модулів викладач англійської мови з цифровими технологіями
та література і медіа для перевірки результатів навчання впроваджують
такі завдання: написання рефератів, виконання індивідуальних та групових
проектів, письмові роботи (есе), організовують на заняттях дискусії, участь
в яких покращує оцінку магістранта, формуючи знання, проводять заняття
в школі, іспити відбуваються в усній або письмовій формах [518].
Зауважимо, що традиційною для філологічних факультетів університетів в Польщі є спеціалізація “вчитель польської мови та літератури/
культури”, яку активно здобувають на рівні бакалавра і магістра. Підготовка
вчителя розпочинається на ступені бакалавра і має обов’язкову педагогічну
практику у молодшій школі. На рівні магістра додають теоретичні
дисципліни з педагогічного циклу та педагогічну практику у середній
школі або в університеті. Така спеціалізація поширена лише на програмах підготовки вчителя мови у середніх навчальних закладах. На рівень
підготовки вчителя/ викладача звертають увагу у всіх документах реформування освіти. Дослідники водночас наголошують на недостатній рівень
методичної підготовки викладачів-науковців, низький рівень сформованих у
них компетенцій (знання та вміння) у галузі сучасних освітніх технологій, на
методи, що їх застосовують для проведення занять, особливо верифікацію
результатів навчання, досягнуту студентами як таку, що не задовільняє заявленим цілям та передбачуваним результатам навчання. Сьогодні не має
достатньо сильних стимулів для підвищення інтересу з боку академічних
викладачів для вдосконалення професійних компетенцій та впровадження інновацій та іншого вдосконалення навчального процесу через наявну
систему фінансування. Зважаючи на сказане, дослідники підкреслюють
необхідність системних змін на рівні університету та підрозділів, що забезпечують освіту, які б змогли впровадити відповідні заходи [373, s. 27]. Отже,
зазначимо, що у вищій освіті Польщі важливою є довготривала тенденція
оновлення системи підготовки вчителя, яка також пов’язана з підготовкою
магістрів філологічних спеціальностей.
У планах підготовки магістрів філологічних спеціальностей у Польщі
також були враховані зміни у мовній політиці Європи, які відбуваються
через інтеграційні, соціополітичні та соціокультурні процеси. Такий підхід
у підготовці філологів дає змогу зберегти мовний та культурний плюралізм, підтримує етнічні і національні мови, які є джерелом збагачення й
засобом інтеграції різних країн, націй, культур. У ХХІ столітті “мова вже
сприймається як необхідний фактор забезпечення соціальної стабільності
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в суспільстві, як результат розширення геокомунікативної й геополітичної
сфери її функціонування” [269, с. 146]. Отже, в сучасних умовах професія
філолога набуває соціальної значущості, тому до підготовки магістрів-філологів висувають вимоги знання європейських мов за спеціальністю на
рівні С1, та другу і третю мови – не нижче рівня В1, 2. Виділимо тенденцію
впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання як провідну тенденцію у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, оскільки в програмах підготовки
магістрів за новими умовами були вчасно внесені зміни, були розроблені
нормативи та вимоги до іспитів на сертифікати, що прискорило результативність тенденції.
Усі університети країн Вишеградської групи сьогодні працюють у комптентнісному полі, як і університети інших країн ЄС. Дослідники відзначали,
шо у державах-членах ЄС були поширені три моделі визначення й вироблення
компетентностей учителів у системі педагогічної освіти. За першою моделлю визначають компетентності централізованим шляхом на національному
рівні. Країни Вишеградської групи відносили до другої групи, яка набула поширення у 18 країнах, де уряд окреслив певні вимоги для визначення компетентностей, але не детермінував той комплекс компетентностей, який є
наскрізним для навчальних програм і курсів педагогічної освіти (Угорщина,
Польща, Словаччина). Право вирішувати проблему запровадження набуття
тих чи інших компетентностей у програми педагогічної освіти за цією моделлю належить університетам. Чеська Республіка відноситься до третьої
моделі, де необхідні викладачам уміння й компетентності не визначали на
національному рівні. Таке визначення здійснювалося на рівні окремих навчальних закладів [91, с.13].
Протягом останніх десятиліть у вищій освіті спостерігається тенденція
формування компетенцій як результатів навчання магістрів. Упровадження
Національної рамки кваліфікацій, як підкреслюють дослідники, створило
основу для розвитку “культури результатів навчання” та орієнтації на процес навчання студентів. Основним показником якості освіти є компетенції
як результати навчання, отримані випускником. Вони залежать від вимог навчання, які визначені для конкретної освітньої програми закладом,
який проводить навчання та задовільняють ступеню, якого випускник досяг. Отже, результати навчання значною мірою залежать від того, як вони
були розроблені, як реалізується навчальна програма. Якщо навчання
зорієнтоване на студента, впровадженні сучасних ефективних методів, то
це значною мірою сприяє вирішенню проблеми або реалізації проекту
(проблема/навчання на основі проектів), що тісно пов’язано з концепцією
науково-дослідної освіти [373, s. 24]. Всі освітні програми підготовки магістрів філологічних спеціальностей, на які ми посилалися та які аналізували
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у дослідженні, мають сформовані компетенції у дескрипторах знання, уміння
та соціальні компетенції. У програмах Педагогічного університету імені Комісії народної освіти вказані форми перевірки результатів навчання, які дають
можливість викладачеві зорієнтуватися у виборі методів, форм навчання
для формування конкретної компетенції філолога [213, с. 92–117]. Можемо
стверджувати, що у підготовці філологів тенденція формування компетенцій
як результатів навчання магістрів є довгостроковою, оскільки поступово розвивається та змінюється відповідно до цілей реформування освіти.
Важливою також для підготовки магістрів філологічних спеціальностей є тенденція формування ЄВО як стандарту знань про Європу. В
університетах Польщі у програми підготовки філологів на ступенях бакалавра і магістра внесені навчальні предмети, які формують у студентів
компетенції європейців. Також для студентів, які мають ступінь бакалавра з філологічної галузі, дано змогу обрати для навчання магістерські
програми: “Центральноєвропейські дослідження” (Яґеллонський
університет), “Східноєвропейські дослідження”, “Слов’янські дослідження”,
“Cхіднослов’янські дослідження”, “Скандинавські дослідження”, “Угрофінські дослідження” (Варшавський університет), “Класична філологія/культура з середземноморськими дослідженнями” (Варшавський, Вроцлавський
університети), “Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська мови” (Яґеллонський, Варшавський, Вроцлавський університети), “Слов’янознавчі дослідження” (Варшавський та
Педагогічний університет імені Комісії народної освіти) (див.: Додаток Р. 2).
Дисципліни цих програм підготовки формують у магістрантів знання із
системи соціополітики, економіки, історії, ознайомлюють з культурними
традиціями народів Європи та національних меншин, що населяють її
країни.
Вважаємо, що тенденція розвитку міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти, є важливою для вищої освіти
Польщі. У вищих закладах країни активно розробляють та впроваджують ефективні стратегії інтернаціоналізації для покращення академічної
мобільності магістрів. Значну увагу приділяють міжнародним зв’язкам
з європейськими університетами. У програмі розвитку вищої освіти
Польщі до 2010 року описали динаміку зростання кількості студентів та
співробітників університету за програмами міжнародного обміну за останнє
десятиліття. Студенти та викладачі часто використовують пропозицію
виїзду за кордон, проте польські університети залучають на навчання та
дослідження менше студентів та працівників із закордонних університетів.
Студенти, які виїжджають з Польщі, становлять третю за кількістю групу
академічної мобільності, яка отримала користь від програми “Еразмус”
у Європі. Дослідники, які аналізують програму розвитку, підкреслюють
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важливість програми Еразмуса для міжнародної співпраці польських
університетів у галузі освіти, а також наполягають на необхідності розробляти та координувати політику та стратегію з метою організування
співпраці в рамках міжнародних мереж та установ окремих університетів,
а також проведення ректорських конференцій [373, s. 22]. Отже, тенденцію
академічної мобільності вважаємо довготривалою та такою, що займає значне місце у підготовці і магістрів-філологів.
Період створення єдиної вищої освіти в Угорщині, відновлення традиційної університетської структури припадає на 1985 р., коли поновлюють
зв’язок між суспільством та вищою освітою. Це було важливим не лише
для визначення культурного соціально-економічного майбутнього, але й
для сприйняття соціальної єдності та стабільного розвитку країни. Суттєві
зміни у вищу освіту Угорщини внесли Велика Хартія університетів (Magna
Charta Universitatum) у 1983 р., впровадження Болонської декларації –
1889 р., Маастрихтський договір – 1992 р., Лісабонська стратегія – 2000 р.,
Берлінське комюніке – 2003 р. Також ще у 1993 р. були встановлені правові й
організаційні умови для автономії вищої угорської освіти. У грудні 2005 р. За
наказом уряду (289/2005) було впроваджено ступінь магістра у вищій освіті,
розроблено базову магістратуру, просування по службі. У постанові наголошувалося на підготовці вчителів та їхній кваліфікації як концептуальній
системі. Нові зміни у вищу освіту починаються з 2006 року, як початку
виконання зобов’язань перед Європейським Союзом. Вони змінили парадигму – якісна освіта відповідно до вимог ЄС і якості людських ресурсів стає
пріоритетом як нації, так і Європи.
Серед 11 урядових наказів та постанов щодо змін у вищій освіті, прийнятих у 2006 р., було затверджено також вимоги до навчання та випуску
бакалаврів та магістрів (наказ уряду 15/2006 (IV.3). Для підготовки магістрів
філологічних спеціальностей важливою є постанова уряду 137/2008
(V.16.) щодо державної мовної освіти, належного рівня іноземних мов,
націоналізації сертифікатів іноземних мов (на іноземних мовах). Завдяки
цій постанові розпочалася в Угорщині європейська мовна політика [332].
Для впровадження компетентнісного підходу в освіті як умови конкурентоздатності в університетах було розроблено концепцію навчальної програми, процесу спеціалізації; методологію планування, формування знань
компетенцій, результатів навчання, а також процедур оцінювання; зроблено акцент на практичну орієнтацію, практичну підготовку; обґрунтовано
принципи мобільності студентів (вибір, підзвітність, паралельне навчання
та ін. форми); спільне навчання у країні, за кордоном. Створений комітет
з акредитації вищої освіти розробив процедуру експертизи. Потрібно
було також враховувати зміни у взаємодії між студентами, магістрантами,
організовувати подальшу навчальну підготовку тренерів, трансформува-
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ти форми контролю знань, форми акредитації. Окремо була проведена
робота щодо створення кредитної системи, розроблення неперервної та
підсумкової оцінки навчання в її умовах, запровадження інформаційних
технологій, аудіовізуальних засобів, навчальних посібників [332].
Усі учасники угорської вищої освіти прийшли до спільного рішення
щодо необхідності прийняття нового закону про вищу освіту, який міг би
дати змогу розв’язати якісні, структурні й операційні проблеми. Цей закон мав спиратися на конституційні принципи головних цінностей вищої
освіти, засновані на багатовікових традиціях угорської вищої освіти, на
національну програму співпраці та Європейського простору вищої освіти
(Хартія Європейських університетів, Лісабонська декларація та стратегія
“Європа- 2020”) [332].
У законі про національну вищу освіту 2011 року було розроблено
головні завдання, принципи та вимоги до змін у вищій школі. З-поміж
них виділимо:
1. Вища освіта Угорщини є інститутом суспільного блага, якісна вища
освіта є однією з рушійних сил конкурентоспроможності країни. Її
місія полягає в тому, щоб закласти основи духовного й економічного
розвитку нації, спрямовані на передачу конкурентоспроможних
знань, розширення знань про людство, сприяння процвітанню особистості й громадськості.
2. Вища освіта – це спільнота викладачів та студентів, заснована на
взаємозв’язку між майстром-учнем і надбанням знань й культивуванням наук для формування критичного мислення.
3. Серед завдань вищої освіти розглянемо лише дотичні до навчання
магістрів-філологів:
– надбання, постійний розвиток і розширення знань, навичок і здібностей, необхідних для інтелектуальної творчості, підготовки до
професії;
– культивування науки і мистецтва та підготовка фахівців, які своїми
силами можуть передавати і поширювати знання, накопичені у
історії природи і суспільства, з метою сприяння їхнього розвитку;
– підготовку досвідчених фахівців, які можуть застосовувати на
практиці набуті навички для вирішення конкретних проблем;
– підготовку викладачів, які здатні виховувати майбутні покоління;
– сприяння культурним, науково-технічним інноваціям і захисту
інтелектуальної власності;
– забезпечення умов для свободи освіти і досліджень, права на освіту
як конституційного принципу.
4. Автономія вищих навчальних закладів у межах, які встановлені
конституцією і законом, охоплює вибір предмета, змісту і мето-
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дів навчання, вибір лідерів, встановлення інституційного порядку і
структури установи.
5. Посилення вимог до набору персоналу має сприяти підвищенню
якості та ефективності вищої освіти. Для цього потрібно скоординувати зміни у державній освіті, у системі підготовки вчителів, у
середніх і вищих навчальних закладах (усні та письмові іспити, акредитація в галузі науки, знання іноземних мов).
6. Вищі навчальні заклади Угорщини мають співпрацювати з угорськими вищими навчальними закладами в транскордонних регіонах. Угорська система вищої освіти забезпечує умови для навчання
і підвищення кваліфікації вчителів і дослідників усієї вищої освіти
у Карпатському басейні [478].
Аналізуючи розвиток освіти, Р. Каталін вказує на зміну її парадигми.
На сучасному етапі розвитку вищої освіти проблема якісної освіти, що задовільняє вимогам та очікуванням якості людських ресурсів, була проблемою
національної держави, а тепер стає завданням на рівні громади. Головними цінностями вищої освіти дослідник вважає принцип різноманітності,
виконання загальнолюдських вимог, принцип рівного поводження, права
працівників-мігрантів, право на соціальні виплати, право на вільний рух.
Важливим для громади є також регулювання процедур, які пов’язані з
функціонуванням вищих навчальних закладів (побудова закладу, інституційна трансформація, організаційні та оперативні правила, впровадження
стратегії науково-дослідних розробок та інновацій, запуск програми навчання, вимоги до працевлаштування). У процесі реформування потрібно
приділити увагу правовим засадам вищої освіти (сфера діяльності, розвиток
талантів, підготовка дослідників, навички, які потрібно розвивати під час
навчання, публічність, право на участь, рівне ставлення) [332].
Отже, вже ці принципи свідчать про те, що вища освіта Угорщини –
це система установ, які служать суспільному благу, а якісна вища освіта –
рушійна сила країни, мета якої – надати конкурентоспроможні знання і
сприяти добробуту людини і суспільства [478].
Сучасна вища освіта Угорщини – це система з високою інерцією, за
будь-якого втручання, що є можливе на певний час, вона буде рухатися за
попереднім напрямком, а вплив змін відбудеться лише з часом. Ключовим
питанням економічного розвитку Угорщини є наявність високого рівня та
якості підготовки вищих навчальних закладів, які сприяють підвищенню
ефективності до інновацій [323, o. 10].
Дослідники підкреслюють важливість вивчення гуманітарних та соціальних наук, які завжди відповідали за реагування на повсякденні культурні,
соціальні, історичні процеси. У XXI столітті ще в більшому масштабі та темпі
науки гуманітарної гулузі впливають на ці процеси, для яких характерний
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розвиток транснаціональних мереж та постійні зміни у країнах. Знання
про іноземні культури стає ринковим чинником у світі, так само як неможливо досягти ефективного управління змінами без розуміння соціальних
процесів. Вчені наголошують, що цінувати європейські цінності можливо
лише завдяки формуванню знань цінностей угорської культури, історії,
літератури, мистецтва, що важливо для розроблення національної стратегії
вищої освіти. Також формування здорової національної ідентичності неможливе без толерантності до ідентичності інших націй [323, o. 13].
У плані інституційного розвитку з 2016 по 2020 рр. акцентовано увагу на
підтримці транскордонної освіти, угорської мови та культури; ініціюванні
спільних дослідницьких проектів у hungarology (наука про угорську
мову). Тому важливою тенденцією підготовки магістрів-філологічних
спеціальностей в Угорщині вважаємо формування національної освіти, яка
реалізується за підтримки, розвитку, вивчення та поширення національних
традицій у країні. У законі про національну вищу освіту від 2011року у ч.1.
ст. 2, §5 прописано, що держава відповідальна за навчання у всіх галузях
угорською мовою. У вищому навчальному закладі освіта може бути забезпечена повністю або частково неугорською мовою, тобто якщо студент має
інше громадянство, він може навчатися на іншій мові [460]. Заклади вищої
освіти Угорщини тісно співпрацюють з угорськими вищими навчальними
закладами в транскордонних регіонах, а це сприяє забезпеченню умов для
навчання і підвищення кваліфікації вчителів, викладачів у Карпатському
басейні.
Для розвитку вищої школи в Україні загалом, а також і для прогресивних змін у підготовці магістрів філологічних спеціальностей в університетах
важливими є виклики, які приймає вища освіта країн Вишеградської групи
до 2030 року. Враховуючи сучасний розвиток вищої освіти, умови змін у світі
та виклики, які зростають, угорські дослідники сформулювали концепцію
вищої освіти у світлі того, якими будуть соціально-економічні мегатренди
впродовж наступних десятиліть. Перший тренд – технологічна революція:
технологічні можливості розширюються експоненціально: весь розвинений
світ безпосередньо контактує через смартфони та інші мобільні пристрої;
можна отримати доступ до наших даних та додатків будь-де та в будь-який
час через хмарні сервіси; продуктивність зростає, людські ресурси в деяких
сферах замінюють роботи, зростає соціальна участь у бізнесі, активізується
цифровізація людства. Другий тренд – це глобалізація: простір і час розмиті
(робочий семиденний тиждень, робочий день – 24 години); з’являються
нові економічні сили, змінюється звичайний світовий порядок (країни, що
розвиваються, становлять понад 50% світової економіки з 2013 року); на
світову економіку, яка постійно розвивається, все більше впливає розвиток
інновацій. Третій тренд – демографічні тенденції: у Європі народжується все
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менше дітей, проте люди живуть довше і довше працюють тому, що звикли і потребують активного способу життя, а також тому, що не можуть
вижити лише на пенсії; міграція населення набуває глобального виміру.
Четвертий тренд – соціальні потреби: особиста реалізація та осмислене проведення вільного часу стають все більш важливими для людей, завдяки чому
майже кожна послуга, маркетинг та медіаіндустрія є персоналізовані; традиційні чоловічі та жіночі ролі переоцінені та стають більш рівномірними
(половина користувачів комп’ютерів – жінки). До п’ятого тренду відносять
зниження використання енергетичних джерел: глобальні зміни клімату формують культуру попиту на екологічно свідомі, економічні, та стійкі системи, що самофінансуються [323, о.14–15]. Дослідники вважають, що ці п’ять
мегатрендів впливають на всі соціальні та економічні суб’єкти, а, отже, і
на зміни у вищій освіті. Визначення цих тенденцій дає змогу усвідомити
конкурентоспроможність, зосередитися на концепції якісної вищої освіти
Угорщини, визначити її майбутні кроки:
• формування високої мотивації, високої ефективності та успішності
всіх гравців вищої освіти;
• вища освіта Угорщини пропонуватиме європейські послуги суспільству та економіці в галузі освіти, досліджень та виконання третьої
місії;
• місію університету виконує та підтримує модернізована інституційна система країни, яка пристосована до регіональної структури
Карпатського басейну;
• щороку доповнюватимуть та вдосконалюватимуть стратегію у пріоритетних галузях.
Дослідники вищої освіти також підкреслюють, що успішність стратегії
розвитку вищої освіти залежить від формулювання практичних цілей, підкріплених короткими чисельними обґрунтуваннями, встановлення стратегічних цілей, визначених галузей втручання та призначення конкретних дій
у кожній ланці. Втручання у систему можливе (синергетично) через:
– законодавство (закони, положення тощо);
– пряме інституційне управління (канцелярія, сенат, управління ІТ);
– фінансування (основні гранти, заявки, пряме фінансування передового досвіду, податкові пільги);
– рухоме та нерухоме майно (інвестиції, придбання активів, управління інтелектуальною власністю);
– комунікацію, засоби масової інформації, публічність.
Дослідники та управлінці вищої освіти наголошують й на важливості
втручання, як засобу реалізації стратегії та можливості змін у конкретних
пріоритетних областях, з метою збереження високого стратегічного рівня
освіти та її цілей [323, с. 16–17]. Отже, для вищої освіти Угорщини довготри-
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валою тенденцією є готовність до реформування з метою визначення слабких
та сильних сторін розвитку вищої освіти країни.
В університетах Угорщини впроваджений компетентнісний підхід в
освіті. Для цього в оновлених програмах професійної підготовки бакалаврівмагістрів філологічних спеціальностей були визначені головні компетенції,
які потрібно формувати у випускників як результати навчання. Провідною
тенденцією для підготовки магістрів філологічних спеціальностей в
університетах Угорщини вважаємо уточнення професійних компетенцій
у нових програмах підготовки магістрів, відповідно до результатів навчання, які подані у дескрипторах: знання, уміння, ставлення, автономність та
відповідальність [489]. У програмах підготовки магістрів з педагогічною
спеціальністю дескриптори знання, уміння та навички вчителя угорської
мови уточнено через: розвиток особистості учня; забезпечення індивідуального
ставлення; допомогу та розвиток учнівських груп та громад; сферу спеціалізованої
науки, методології та спеціалізованих знань; планування навчального процесу;
підтримку, організування та управління навчальним процесом; сферу навчання та оцінювання учнів; сферу професійного співробітництва та комунікації;
зобов’язання та відповідальність за професійний розвиток [471].
У вищій освіті Угорщини наявна тенденція до оновлення системи
підготовки вчителя, яка також пов’язана з підготовкою філологів. Освіту
вчителів вважають специфічною стратегічною галуззю вищої освіти,
оскільки зміни у системі підготовки вчителя мають слугувати відновленню
державної освіти. Відповідно, підтримувати та розробляти шкільну систему високого рівня можуть лише досвідчені педагоги. Проте дослідники
зауважують, що реальний вплив оновленої підготовки вчителів за змістом
та структурою можна буде відчути і виміряти лише впродовж десятиліть
[323, о. 76].
У 2004 році в Угорщині була створена Національна комісія з питань
впровадження Болонських угод та підкомітет з підготовки вчителів для
впровадження змін у педагогічну освіту Угорщини. Навчальні плани та
освітні стандарти підготовки у закладах вищої освіти кожні вісім років оцінює Державний комітет з акредитації Угорщини, що гарантує якісне викладання дисциплін. Університети Угорщини пропонують навчання з широкого спектра спеціальностей на різних щаблях освіти і проводять наукові
дослідження. Підготовку вчителів на сьогодні здійснюють більше половини
всіх вищих навчальних закладів країни. Наприклад, К. Годлевська зазначає,
що “наказом міністра освіти Угорщини 15/2006 (IV.3.) були визначені освітні
та кваліфікаційні вимоги до бакалаврської та магістерської підготовки й розпочатий процес упровадження ступеневої системи вищої освіти. Сьогодні
в Угорщині підготовка вчителів здійснюється за двома спеціальностями,
причому кожна вчительська спеціальність може бути як основною, так і до-
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датковою. Розрізняють такі категорії вчителів: учитель дошкільних закладів
(óvodapedagógus), учитель початкових класів (tanító), учитель молодших
середніх класів (tanárand), учитель старших середніх класів (középiskolai
tanár), спеціальний учитель-тренер (gyógypedagógus)” [51, c. 80–81]. Виконувати завдання Болонської реформи розпочали в Угорщині з 2006/2007.
Структура підготовки вчителя складалася з триступеневої підготовки: три
роки навчання – ступінь бакалавра, п’ять років – магістра, на третьому
ступені – докторантура (до 5 років), тобто лише після здобуття диплому
магістра можна працювати вчителем у школі [460].
Відповідно до прийнятих у 2011 році законів про національну вищу
освіту та державну освіту, були встановлені правові рамки відновлення
освіти вчителів. З цією метою запроваджений особистий тест на здатність
до педагогічної діяльності; навчання вчителів, зазвичай, є двоступеневим;
оскільки для шкільної освіти необхідно, щоб вчитель зустрічався зі своїми
учнями у більш ніж одному класі. Для того, щоб вчитель мови міг викладати у початковій та середній школі свій предмет, потрібно обирати дві
спеціальності. Освіта вчителів середньої школи диференційована таким
чином, що зміст підготовки у перші три роки є загальним, і лише після
четвертого курсу розділяють підготовку вчителя початкової та середньої
школи. Система дає можливість скоротити кількість проблем і якісно вибирати між двома спеціальностями згідно з науковими знаннями.
Теоретична підготовка вчителя нероздільна з ґрунтовною практичною
підготовкою. Немає сумнівів, що добре підготувати вчителя можна лише
за допомогою тривалої практичної підготовки студентів. Чотирирічне або
п’ятирічне навчання ґрунтується на однорічному шкільному стажуванні
і тільки після успішного виконання цієї практики можна скласти
підсумковий іспит та отримати диплом кандидата-вчителя. Концептуальна
трансформація не вплинула на традиційну підготовку вчителів, яка добре функціонує, на попереджувальну освіту та навчання. Впроваджений
перегляд портфоліо навчання у цій галузі для покращення умов навчання.
Вважають, що система освіти вчителів має бути тісно пов’язана з потребами
фахівців у державній освіті. Водночас потрібно вважати на те, що впродовж
наступних десяти років близько 50 000 вчителів досягне пенсійного віку, в
системі державної освіти зменшиться кількість дітей, тому у найближчі роки
школи потребуватимуть щонайменше щорічно від 2 000 до 2 500 молодих
вчителів та вихователів дитячих садків. Для привабливості професії вчителя
та допомоги талановитим студентам вступити на педагогічні спеціальності
в 2013 році було створено навчальну стипендію “Клебельсберг”. Позитивний ефект від цього впровадження вже став відчутний у 2014 році: кількість
студентів, які подали заявку на денне навчання за освітніми програмами
педагогічного спрямування, значно зросла [323, о. 77].
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Завершити процес реформування підготовки вчителів передбачали до
2017 року, обґрунтовуючи це тим, що оновлення народної освіти є одним
з найактуальніших завдань, що стоять перед Угорщиною, є запорукою виживання та розвитку країни. Для цього міністерство освіти висунуло низку
пропозицій:
– розробити вимоги до практики протягом року та створити умови
фінансування;
– перевірити функціонування державних навчальних закладів, які
підтримуються вищими навчальними закладами, навчальних шкіл,
як можливих баз для практичного навчання;
– контролювати зміст підготовки вчителів, який має починатися з
традиційної акредитації ;
– створити нову систему професійної підготовки викладачів із
надійними умовами фінансування, з включенням ролі та обов’язків
навчальних закладів;
– забезпечити контроль за змістовою роботою центрів підготовки
вчителів, як тільки це буде зроблено, розпочати повторний
моніторинг;
– розвиток інституту навчальної стипендії “Клебельсберга” та
підготовка до подальшої діяльності;
– у контексті інституційного профілювання переглянути діяльність
навчальних закладів та ввести пропозиції щодо покращення умов
навчання вчителів [323, о.77].
Сучасною тенденцією у вищій освіті Угорщини вважаємо розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти.
З нею пов’язана тенденція, що вже має свою історію – академічна мобільність студентів і випускників вищої школи Угорщини. Професор К.Мангерц
(K. Manherz) (державний секретар з питань вищої освіти та науки Міністерства освіти і культури) у статті “Мобільність в Угорщині – можливості
та завдання” наголошує на значних змінах у системі міжнародних відносин
вищої освіти за останні десятиліття. Хоча інструменти європейського співробітництва в галузі освіти і навчання розвивалися з середини сімдесятих
років, в останні роки вони були сформульовані у документах ЄС, принципах
освітньої політики”, – зауважує автор [340, o. 7]. Важливим джерелом змін
є Болонський процес як незалежний міждержавний процес, заснований на
добровільній відданості 46 держав-учасниць. Мобільність є однією з шести
цілей Болонської реформи. Сьогодні перед університетами Європи стоїть
завдання досягти до 2020 року рівня 20% випускників, які навчалися за кордоном. Він вказує на пошук спільних європейських відповідей на загальні
європейські проблеми. “Оскільки мобільні студенти стануть мобільними
працівниками, мобільні робітники стануть єдиним ринком праці, це дасть
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змогу Європі стати успішною. Тому Угорщина не може стояти осторонь цих
змін, інституційна культура, взаємини викладачів, дослідників, студентів
та мобільність мають бути невід’ємною частиною навчальних програм”
[340, o. 7–8].
На зміни у процесі мобільності за останні десятиліття вказує і Я. Цірик
(J. Csirik), який виділяє важливі досягнення в усуненні бар’єрів для мобільності: реформування структури освіти, введення кваліфікаційних рамок,
узагальнення ECTS, запровадження системи забезпечення якості на основі
єдиних принципів, стипендій та кредитів. Дослідник також розглядає проблеми, ще не вирішені в освіті Угорщини, головно з точки зору дисбалансу
мобільності, рівних можливостей, питань визнання та фінансування тощо.
На збільшенні процесу мобільності, одночасно забезпечив його високу
якість, на необхідності диверсифікувати види мобільності та розширити
сферу застосування наголосили на своїй конференції європейські міністри,
відповідальні за вищу освіту. Процес мобільності, необхідний для розвитку
вищих інституцій, до 2020 року щонайменше 20 відсотків магістрів, аспірантів європейського простору вищої освіти повинні мати досвід навчання чи
дослідження за кордоном (за Левенською декларацією) [317].
За статистичним аналізом процесу інтернаціоналізації та глобалізації,
який зробив Ю. Берач (J. Berács), у 2007/2008 навчальному році у вищій школі
Угорщини навчалося 15 459 іноземних студентів із 118 країн, а 12 121 з них
були студентами денної форми навчання, що дорівнює 5% всіх студентів.
Протягом цього десятиліття кількість іноземних студентів постійно зростає.
Вчений зазначив, що Угорщина є країною, у якій більш ніж 100 студентів навчаються за спеціальністю на угорських програмах, тобто угорською мовою,
оскільки є етнічними угорцями (Юзеф Берач. Склад іноземних студентів,
які навчаються в Угорщині) [314, o. 15–20].
В аналізі звіту за 2008 рік OECD – Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) – “Вища освіта для суспільства знань”, виділені головні завдання OECD – глобальної організації, діяльність якої спрямована на
надання допомоги державам-членам у розробленні та оцінюванні економічної та соціальної політики, яка діє в рамках освіти. Наприклад: програма розвитку інститутів вищої освіти. К. Каталін акцентує на зростанні мобільності
(студентів та викладачів) за останні 25 років. Порівняно з 1975 роком,
коли за кордон на навчання виїхало 600 000 студентів, кількість, що виїхали
у 2005 році, досягла 2,7 млн. За прогнозами ринку, мобільність студентів
до 2020 року досягне 5,8 млн, а до 2025 року – 8 млн. Зростання мобільності
студентів в європейських країнах відбувається швидше, ніж зростання
чисельності, зазначено у звіті OECD [331, o. 31].
Важливим трендом Угорщини у міжнародному процесі обміну є
CEEPUS, країною-засновником Центральноєвропейської програми обмі-
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ну у вищій освіті з 1994/95 рр. є Угорщина.За цією програмою відбувається
мобільність студентів та викладачів у регіоні Центральної Європи і сьогодні.
До 2011 року був чинний договір з CEEPUS II, з 2011 до 2018 чинна CEEPUS
III [333, o. 21].
Так, Р. Каталін наголошує на тому, що регулювання європейських
процесів – це закон вищої освіти. Тому створення Європейського Простору Вищої Освіти (ЄПВО) як загальної мети Болонського процесу сприяло мобільності студентів та викладачів, привабливості та
конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Виконанню цих завдань
служить програма “Освіта та навчання – 2010”, яка враховує різні принципи навчання в європейських системах вищої освіти, дає можливість
порівнювати їхній розвиток та якість, акцентувати увагу на підтримці
довгострокової мети ЄС конкретними фінансовими інструментами, дає
змогу забезпечити конкурентоспроможність через якісні системи навчання. Дослідник підкреслює важливість внутрішньо-європейської та
міжнародної мобільності студентів та викладачів, яка стала частиною культури європейської вищої освіти. На законодавчому рівні у країні вирішене
питання з отриманням віз, дозволів на проживання та роботи. Громадяни,
які не є угорцями, можуть отримати посвідчення на проживання у разі навчання (денна форма) у вищому навчальному закладі, а також на підготовчих
(мовних) курсах [333, o. 25].
Завдяки мобільності однією з цілей вищої школи Угорщини стало збільшення кількості курсів іноземними мовами. Рамки спільного навчання регулює міжнародна рамка, в якій подані розроблені умови співіснування
угорських та іноземних навчальних установ; у ній виокремлена діяльність
закордонних та угорських вищих навчальних закладів від фактичної співпраці, спільної підготовки магістрів/ аспірантів для отримання спільного
диплома учасниками обміну. Ще Р. Каталін вказує на мету мобільності:
надати можливість студентам використовувати свою кваліфікацію в іншій
системі освіти чи країні, не втрачаючи своєї цінності. У процесі мобільності
враховують інструменти для визнання кваліфікацій в Європейській Системі
Кредитів (ECTS) та додаток до сертифіката. Кредитна система врівноважує
середню програму навантаження та вимоги, які необхідно виконувати, результати навчання та компетенції, які необхідно надбати. У системі освіти
Угорщини зроблені певні кроки у визнанні кредиту. Необхідними умовами
для приймання іноземних студентів або для угорських студентів, які навчаються за кордоном є: краще використовувати можливості іноземного
часткового навчання; толерантний підхід, інформаційна підтримка студента
на зручну систему організування надання послуг (навчальна аудиторія, гуртожиток, соціальна сфера); збільшити пропозиції щодо курсів іноземних
мов; організувати підготовче (мовне) навчання за два семестри до початку
вищої освіти.
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Наголошує Р. Каталін також на важливості та необхідності переглянути
програми підготовки, продемонструвати європейський вимір у навчальній
програмі. Якщо вищий навчальний заклад вважає мобільність студентів та
викладачів важливим завданням інституції, потрібно розуміти і бути готовими, що зміни у рамках навчального середовища та набір вимог до викладання курсів приведе до зміни інституційної культури загалом [333, o. 26].
Ще однією з традицій угорської системи освіти є підтримка мобільних
студентів. На урядовому рівні вирішено, що важливим чинником вибору навчання за кордоном для угорських студентів є забезпечення їхньої
життєдіяльності. З метою підтримки створений кредит EGT, який офіційно
визнаний у державі. Громадяни Угорщини можуть подати документи на
отримання кредиту у вищий навчальний заклад. Іноземні студенти, які
мають право перебувати в Угорщині більше трьох місяців, вільно пересуватися та проживати у країні, також можуть подавати заявки на студентські
кредити. Відповідно до закону про вищу освіту студенти мають право на
стипендію, якщо навчаються у вищих навчальних закладах країни-учасниці
ЄС/ Європейського економічного простору, що підтверджено національним
договором, укладеним між ЄС та країнами-учасницями, угодою про ЄЕП.
Завданням інституції є забезпечення навчання стипендіями та визначення
порядку розподілу заявок, джерелом якої є нормативна підтримка навчання. Річна сума стипендії студентів не має бути менша ніж потрійний
стипендіальний грант. Вищий навчальний заклад зобов’язаний щороку у
бюджеті формувати фонд стипендій для навчання [333, o. 27].
Проблемам інтернаціоналізації, які впливають на розвиток вищої освіти
в Угорщині і які пов’язані з тенденцією академічної мобільності магістрів,
аспірантів, присвятили свої дослідження Р. Каталін, Я. Цірик, Ю. Берач,
Ю. Хуберт, Г. Надь, К. Каталін. Наприклад, Ю. Берач пропонує вивчати
експорт знань у більш широких рамках: горизонтально та вертикально.
Горизонтально дослідник розглядає мобільність студентів, академічні дослідження, мобільність викладачів, супутні та інші послуги (проживання,
транспорт, харчування, спорт тощо), які становлять собою експорт знань в
університеті та з погляду країни. Для вертикального аналізу він пропонує
виділити десять рівнів: від найелементарнішого рівня викладачів/службовців
до кафедр, факультетів, університетів, аж до загального експорту знань у
світі [314, o. 16].
Так, К. Каталін вважає інтернаціоналізацію діяльністю, яка може мати
різні форми та не обмежується лише фізичною мобільністю в Угорщині.
Одним з найбільш значущих результатів інтернаціоналізації, на що вказано
у звіті OECD, є конвергенція систем вищої освіти: впровадження трициклічної системи навчання в контексті Болонського процесу, міжнародне
визнання у Європі ECTS та додатка до диплома. Визначає К. Каталін також
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інший можливий спосіб інтернаціоналізації вищої освіти, а саме: інтернаціоналізація змісту та методів викладання у навчальних програмах. Такий
спосіб включає інтернаціоналізацію кампусів чи навіть розроблення змісту
міжкультурних програм. Інтернаціоналізація методів дає змогу передбачати конструювання та впровадження дистанційного навчання, включає
мобільність установ або програм, будівництво університетського містечка
за кордоном, курси франчайзингу або підготовку спільних дипломних програм [331, o. 35].
Угорська статистика щодо мобільності нижча за середній показник в
Європі. Найбільш мобільні в Європі аспіранти (приблизно 7% виїжджають
за кордон), однак це не пов’язано з відомими програмами мобільності. В
Угорщині 2,8% студентів, які навчаються на рівнях бакалавра (2–3 курс), є
іноземними, в докторантурі частка іноземних студентів значно вища, ніж
на попередніх рівнях вищої освіти [331, o. 33–35].
У дослідженні К. Каталіна наголошено, що збільшення частки студентів,
які беруть участь у мобільності кожного року, не дасть можливості досягти 20% мобільних студентів без розробленої стратегії [331]. Згідно з опитуванням 2009 року, угорські студенти найважливішими перешкодами
мобільності вважають аспект фінансування та визнання курсів за кордоном. Оскільки фінансування мобільності головно надходить з європейських
джерел та за рахунок самих студентів (їхніх батьків), менше з бюджетних
та інституційних доповнень, в Угорщині ведеться пошук муніципалітетів
та окремих установ, компаній, підприємств, які також можуть сприяти фінансуванню мобільності. Ті, хто вивчає це питання, вказують на
необхідність встановити активні відносини з організаціями, які планують
та керують ресурсами структурного фонду, оскільки у багатьох країнах вони
дають змогу забезпечувати частину фінансування, що є стратегічно важливо. У дослідженнях Міжнародного науково-дослідного центру вищої освіти
BСE від 2009 року зазначено, що університети у своїх планах інституційного
розвитку визначили інтернаціоналізацію і мобільність як вирішальні цілі.
Більшість інституцій сприймають інтернаціоналізацію та мобільність як
запоруку свого майбутнього, проте бракує бюджетних коштів, допомоги
уряду щодо реалізації цієї мети (Юзеф Берач, Юзеф Хуберт, Габор Надь:
Процес інтернаціоналізації угорської вищої освіти) [315].
Особливістю мобільності Угорщини є також і те, що країна намагається
“експортувати” більше студентів, ніж “імпортувати”. Звичайно, студенти,
що приїжджають, тісно пов’язані з інтернаціоналізацією, але значна їхня
кількість – угорці, які живуть за кордоном, що також не “змушує” університети посилювати інтернаціоналізацію, вносити суттєві зміни. Оскільки в
Угорщині мобільність має вигляд експорту, а не імпорту, який має мережевий характер, потрібно досягти рівноваги у цьому процесі. Дослідники за-
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кликають вивчати міжнародний досвід, спеціально пристосовувати його до
угорської ситуації та брати участь у розробленні стратегії інтернаціоналізації,
раціонально використовувати чужу стратегію інтернаціоналізації у вищій
освіті [331, o. 39]. Таким позитивним прикладом є програма “Мобільність”,
розпочата в Угорщині в 2009 році та оголошена національним бюро з досліджень та технологій для дослідників, які успішно подали заявку та які
бажають приїхати в Угорщину або в іншу країну. Мобільність відбувається
частково за державні ресурси та частково за рахунок Європейського Союзу
[331, o. 40].
Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах
Угорщини важливою освітньою тенденцією є формування ЄВО як стандарту
знань про Європу. Як і в університетах інших країн В 4, в угорських закладах
студенти вивчають дисципліни, що ознайомлюють їх з історією, культурою,
політичними системам європейських країн для збільшення обсягу знань про
Європу. Для студентів зі ступенем бакалавра були розроблені магістерські
програми: “Німецько-угорські дослідження”, “Скандинавські дослідження”,
“Чесько-німецькі дослідження”, “Турецькі дослідження” (Будапештський
університет), “Фінсько-угорські дослідження” (Будапештський та Дебреценський університети), “Центральноєвропейські дослідження” (Дебреценський, Мішкольцький та Пештський університети), “Англо-угорські наукові
дослідження”, “Англо-угорські соціологічні дослідження” (Будапештський,
Дебреценський, Пештський університети) (див.: Додаток Р.2). Дисципліни, які включені до змісту цих програм ознайомлюють магістрантів з особливостями розвитку країн, формуванням політичної системи, розвитком
економіки, історією та етносом народів, що населяють європейські країни.
Важливою для вищої школи Угорщини загалом та підготовки магістрівфілологів є тенденція розроблення й впровадження ІКТ з метою цифровізації,
інноваційних підходів в університетську освіту. В університетах Угорщини
розробили нові спеціальності для підготовки магістрів-філологів іноземних мов, у програми яких ввели цифрові (digitall) дисципліни, оскільки
головним завданням підготовки сучасного магістра-філолога, обов’язковим
компонентом навчальної програми, є формування компетенцій для використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у процесі
навчання. Магістранти університету PTE засвоюють такі дисципліни, як
корпусна лінгвістика, цифрова грамотність, професійні навички для прикладних лінгвістів, методи дослідження прикладної лінгвістики, медіація
[213, c. 219–229]. Магістрів навчають отримувати відомості про іноземну
мову та сприяють виробленню інформаційно-комунікаційних вмінь та
навичок. Вища освіта Угорщини все більше впроваджує ІКТ у навчальний
процес, сприяє формуванню інноваційних компетенцій випускників для
залучення до роботи у технологічних компаніях. Угорщина є лідером у
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регіоні за кількістю великих інноваційних компаній, однак посідає одне із
останніх місць за кількістю малих і середніх підприємств: лише 26% угорських підприємств є інноваційними, тоді як середній показник в Європі становить 49%. Для формування інформаційно-комунікаційних компетенцій
потрібно ефективно використовувати доступні ресурси GINOP, що неможливо без фінансування ЄС. Вищі навчальні заклади з точки зору наявних
знань, доступності, інструментів та ресурсів здатні відігравати помітну роль
у цьому процесі, якщо зможуть використовувати ресурси GINOP [323, o. 42].
Сучасна вища освіта Угорщини – усталена система, яку важко змінити, бо
вона потребує тривалого часу для будь-яких великих перетворень. Оскільки
потрібно більше часу для того, щоб зробити принципові зміни в освіті, на
законодавчому рівні в Угорщині обговорена стратегія розвитку вищої освіти
до 2030 року. Серед завдань, які поставлені перед вищою освітою, виокремимо лише ті, що вплинуть на процес професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей:
– здорова конкуренція між кооперацією та навчанням у відносинах
вищих інституцій;
– підвищення результативності у міжнародній конкуренції мобільних
студентів;
– значне покращення якості навчання, що надається установами, та
виправдання очікування студентів; диференційований підхід до навчання студентів, які мають нижчі результати, не справляються з
дослідженням тощо;
– процес підготовки викладачів більш професійних та методично
озброєних, з набутим досвідом, стане інтенсивнішим; більше уваги
приділятиме особистому навчанню;
– особистісно зорієнтовані взаємини “викладач-студент” та взаємодопомога студентів у вищих навчальних закладах стануть традицією;
– високий рівень підготовки студентів за розробленими зразковими
освітніми програмами;
– підготовка зацікавлених, вмотивованих студентів, здатних заохочувати один одного до навчання, здобувати досвід та продовжувати
навчання за кордоном, займати своє місце на ринку праці. Звичним
явищем стане те, що ще у період навчання вони зможуть долучитися
до практичних проектів у реальному житті чи до реальних базових
досліджень;
– реформування інституційної системи, розроблення нових професійних концепцій для обов’язкового володіння мовою у всій державній
освіті відповідно до еквівалента А, В, С.
Прогнозуючи розвиток освіти, дослідники наголошують, що у 2030 році
структура навчання буде значно більш диференційована, але водночас більш
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гнучка, ніж сьогодні. Випускники шкіл, які мають більш високі результати
у навчанні, зможуть бути допущені до вступу на рівень бакалавра, з них
найбільш талановиті матимуть доступ до якісних, орієнтованих на практику
магістерських програм. Ці студенти стануть новаторами та підприємцями
з сучасними технічними знаннями, діловими та аналітичними навичками
[323, o. 7–8].
Реформу вищої освіти кінця ХХ століття сприйняли у Чехії як необхідні
зміни, які приведуть до підвищення конкурентоспроможності університетів, особливо в межах європейського простору вищої освіти, а також і до
посилення ролі університетів як якісного джерела інновацій, що потрібно
для економічного та соціального сталого розвитку держави, включаючи соціальне забезпечення спільноти. Головна увага розвитку вищої освіти в Чехії
була зосереджена на створенні першого нового закону про вищу школу з
подальшим широким обговоренням сильних та слабких сторін освіти для
розроблення її стратегії, прийняття нового закону в 1998 році та наступного
періоду його імплементації [490, s. 2–6]
Вища освіта Чехії – це галузь, яка фундаментально сприяє розвитку
суспільства та економіки та є неодмінною основою для сталого зростання.
У 2014 році у вищій освіті Чехії завершився період швидкого кількісного
росту абітурієнтів. Починаючи з 1989 року, кількість студентів майже
вчетверо збільшилася, завдяки чому виникла можливість доступу до
навчання в університетах практично всіх випускників середньої школи,
які були зацікавлені у подальшому навчанні. Навчання в університетах
суттєво змінилося через безпрецедентну кількість студентів, які мали
різноманітний рівень, виник новий профіль та умови до випуску, ніж це
було десять років тому. Але трансформація вищих закладів все ще не була
завершена: не було необхідного профілювання та диверсифікації галузей, не
була створена необхідна освітня інфраструктура тощо. На розвиток вищої
освіти вплинули Болонська декларація, стандарти та рекомендації щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Європейська
асоціація забезпечення якості вищої освіти (проект 2014), а також
національний документ “Біла книга” про вищу освіту (26 січня 2009 р.).
Ступінь бакалавра як ступінь “додипломної” освіти, ступінь магістра та
післядипломний ступінь (“післямагістерський”) у Чехії відносять до рамки
ISCED 5A, навчання триває від чотирьох до шести років. Рамка ISCED 5B
включає подальшу освіту після закінчення вищої освіти до ступеня вищої
професійної школи (VОŠ), останні два роки навчання у консерваторії та
спеціальній консерваторії.
Зазвичай вік вступників до вищої освіти у Чехії становить 19 років,
тоді як у Греції – 17,5, у Польщі – 19–20 років. Отже, вік випускників
закладів вищої освіти у Чехії становить 21 рік (ступінь бакалавра). Для здо-
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буття ступеня магістра та вищого ступеня у Чехії потрібно навчатися до
23 – 25 років. Чеська вища освіта не виділяється з-поміж інших європейських
країн, тому може бути охарактеризована як стандартна. Дослідниця
К. Влчкова однією з основних освітніх тенденцій вважає різке збільшення
кількості студентів як на першому, так і другому ступенях вищої освіти, а
в умовах демократизації суспільства це дало всім охочим доступ до вищої
освіти та зумовило до зростання попиту на кваліфіковану робочу силу.
Вона зазначає, що у Європі цій тенденції сприяв також вступ країн до ЄС
та підтримка з європейських фондів (Австрія, Ірландія, Іспанія, Португалія,
Швеція, Фінляндія). Хоча кількість студентів у Чехії значно зросла з 1990-х років,
країна все ще відстає від інших розвинених європейських країн. А ще зауважує
вплив на реформування вищої освіти Чехії приєднання до ЄС та виконання
європейських договорів: реструктуризація вищої освіти на два цикли, визнання кваліфікації та дипломів, виконання однакових вимог до регламентованих професій: узгодження змісту навчання, рівня освіти, мобільності в
освіті, впровадження інновацій. На думку К. Влчкової, важливими змінами
в освіті потрібно вважати виконання всіх принципів, які висвітлені у документах ЄС: європейський вимір в освіті, посилення викладання іноземних
мов, об’єднання системної освіти та бізнесу, роль освіти у демократичних
процесах та громадянстві тощо. “Біла книга” Чеської Республіки i Рамкові
освітні програми також сприяють цим змінам [370, s. 14–22].
Для реформування вищої освіти країни впровадили національну програму реформ Чеської Республіки на 2014 рік, виконують Міжнародну стратегію конкурентоспроможності 2012–2020, стратегію освітньої політики
Чеської Республіки до 2020 року (проект 2014 року), а також документи:
доповідь європейської комісії з підвищення якості викладання та навчання в європейській вищій інституції (Report to the European Commission on
Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education
Institutions), звіти Eurydice, модернізація вищої освіти в Європі: доступ,
збереження та працевлаштування 2014 (Eurydice Reports, Modernisation of
Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014), стратегічні рамки для європейського співробітництва в галузі освіти та навчання
(ET 2020 – Освіта та тренінг 2020), стратегія “Європа 2020”.
Серед найбільших викликів, які чекають університети Чехії у майбутньому, дослідники виділяють різке зменшення студентів, проблеми, що
пов’язані з ефективним забезпеченням та постійним підвищенням якості в
усіх закладів вищої освіти, та зміцненням цінності/ актуальності освіти для
кожного студента. Тому перед вищою освітою Чехії поставлено завдання:
– розробити в університетах широкий спектр якісних навчальних програм, у яких будуть відображені різноманітні потреби та інтереси
сучасного студентства для роботи в інноваційній економіці;
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створити умови для навчання соціально незахищених кандидатів,
студентів з особливими потребами або інших нетрадиційних
студентів;
– створити творче, інноваційне освітнє середовище, яке буде відкрите
для нових імпульсів, зі значною кількістю іноземних студентів та
науковців [490, s. 2–6].
Важливою тенденцією для освіти Чехії став компетентнісний підхід у
підготовці випускників. Упровадження нового стандарту підготовки магістрів
філологічних спеціальностей дало змогу змінити освітні програми, уточнити спеціальності, розробити та впроваджувати у програми компетенції як
результати навчання магістрів у дискрипторах: професійні знання, професійні
навички, загальна кваліфікація випускника [508].
Для підготовки магістрів філологічних спеціальностей також важливою освітньою тенденцією вважаємо формування ЄВО як стандарту
знань про Європу. В університетах Чехії у програми підготовки філологів
введені навчальні дисципліни, які сприяють формуванню компетенцій
європейця. Для студентів зі ступенем бакалавра надані можливості
обирати для навчання магістерські програми: “Південноєвропейські та
східноєвропейські дослідження”, “Центральноєвропейські дослідження”
(Карловий університет), “Скандинавські дослідження” (університет Масарика), “Чесько-німецькі дослідження” (університет Південної Чехії в м. Чеське
Будейовіце). Дисципліни, включені до змісту програм підготовки, ознайомлюють магістрантів з політикою, соціологією, економікою, історією та
етносом європейських країн (див.: Додаток Р.2).
У концепції реформування вищої освіти Чехії важливе місце приділене
змінам в системі університетської підготовки вчителів. Наголошено на
відповідальності університетів за розроблення навчальних програм та
подальшої системи освіти вчителів початкових та середніх шкіл. Зміни,
запропоновані у законі, були винесені на загальне обговорення педагогічної
громади, яка могла б заявити про свої інтереси щодо реформи [490, s. 30–31].
Оскільки освіта вчителів має довгостроковий та систематичний вплив на
всю систему освіти, в т. ч. вищу освіту, підкреслили важливість проводити
реформу навчання вчителів спільно з університетами. Міністерство також
наголосило, що для досягнення цілей нового закону про освіту буде швидко реагувати на реальні потреби та приділяти необхідну увагу подальшій
освіті вчителів [490, s. 43]. У стратегії освітньої політики Чеської Республіки
до 2020 року однією з цілей є завершення стандарту підготовки вчителя,
виділення найважливіших аспектів якісної роботи педагогічного колективу для оцінювання роботи вчителів з метою допомогти їм покращити
педагогічну діяльність. До 2020 року також планують розробити систему
кар’єри для вчителів та перевірити всі її елементи: професійний порт-
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фель вчителя, оцінювання роботи, освіту. Це можливо через виконання
таких завдань: розробити пропозицію поступового впровадження системи кар’єри вчителя на основі досвіду – від пілотної верифікації до інших
заходів, стимулів та забезпечення ресурсів для її реалізації; пов’язати систему кар’єри вчителя з системою початкової та безперервної освіти [481, s. 30].
Акцентуємо на важливих завданнях, які мають безпосереднє відношення до
підготовки філолога-вчителя. Насамперед це розвиток педагогічних навичок,
які необхідні для роботи в класі (наприклад, використання діагностичних
засобів), по-друге, збільшення частини та якості рефлексивного практичного
навчання студентів як невід’ємної частини програми підготовки вчителів
[481, s. 33]. Отже, тенденція оновлення системи підготовки вчителя початкової
та середньої школи – є довгостроковою для Чехії.
У концепції реформування вищої школи вказано на недостатню
інфраструктуру для розвитку та інновацій, низьку доступність та обмежену
професійну інформацію, яка необхідна для впровадження успішних
інновацій, для прийняття рішення щодо інноваційних продуктів, єдиних
стандартів Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards (CAMPUS), для отримання інформації про нові патенти (наприклад, система
Derwent) [490, s. 40–43]. Отже, виділимо ще одну важливу тенденцію – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищу школу. Вища школа
Чехії разом з іншими освітніми закладами активно використовує цифрові
технології, у ролі індикатора для оцінювання прогресу та якості навчання.
Сьогодні цифрові технології розглядають у країні як феномен часу, який
випереджає прогрес, безумовно, освіта постійно адаптується до сучасної
ситуації. Дослідник Ю. Свобода вважає, що використання у навчанні ІКТ має
бути не лише предметом навчання, але й засобом навчання у всіх галузях.
Цифрова технологія не може функціонувати без прикладного програмного
забезпечення, Wi-Fi, що підключає будь-який пристрій ІКТ до проектора
даних, мережі LAN, VGA або HDMI замінюють двома бездротовими
адаптерами тощо. Навчальне програмне забезпечення застосовують як під час
самостійного електронного навчання, так і безпосередньо навчання на занятті
[364, s. 18–21]. Дослідник з-поміж інтернет-програм, які є популярними
в освіті Чехії, аналізує оригінальну чеську програму (www.edubase.cz),
яку магістранти та вчителі дістали змогу використовувати і в галузі
електронного навчання, і на уроках. Програма має широкий спектр варіантів:
від уроків початкової школи до занять в університетах та корпоративної
освіти, та надає навчальні та тестові матеріали з усіх навчальних предметів.
Додаток програми дає змогу створювати власні матеріали з текстовим,
графічним та мультимедійним вмістом, може бути вімкнений будь-який
цифровий матеріал, наприклад PDF-файли, презентації або DWG (документи
CAD) та інші. У Празі працює акціонерне товариство OnLine School, портал
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якого пропонує школам у режимі он-лайн адмініструвати свої програми
на серверах. Портал School OnLine пропонує крім інформаційної системи
(кафедра) для середніх шкіл, яка дає можливість керувати всіма програмами
в електронному вигляді, ще й OLAT – веб-сервер для всіх навчальних
закладів, на якому потрібно створювати, зберігати та розповсюджувати
навчальні матеріали. У Чехії популярними також є SAS – модульна система
управління шкільною програмою для початкових та середніх шкіл, SASa –
система для бакалаврів у вищій школі. Для ефективного управління та
впровадження ІКТ у навчальний процес необхідно отримати інформацію
про його результат, здійснення окремих кроків, досягнення бажаних результатів, а також проаналізувати слабкі місця. Потрібно контролювати
цей процес, щоб запобігти небажаних результатів та не використати неефективно людські та фінансові ресурси. Для цього проводять моніторинг,
який відбувається систематично і впродовж певного часу. Він може мати
різні форми, для освіти важливою є інформація про ефективність навчання
ІКТ [364, s. 28–43].
Досвід Чехії у розробленні та впровадженні навчальних програм в
освітні заклади з метою розвитку цифрових технологій необхідно врахувати для освітніх закладів України. У посібнику “Педагогічні, організаційні
і технічні аспекти розширення шкільної інфраструктури” подана характеристика серверів навчання, які рекомендовані для учнів та студентів у
Чехії, наприклад: Aktivní učitel: www.activucitel.cz; DUMy na RVP: dum.
rvp.cz; DUMY: dumy.cz/, EduBase: www.edubase.cz; Edu-Learning: skoly.
edu-learning.cz; EduWork: www.eduwork.cz; InfoGram, portál pro podporu
informační gramotnosti: www.infogram.cz; Katalog výukových materiálů pro
žáky a učitele: www.vyukovematerialy.eu/; Mimo školu: www.mimoskolu.cz;
Moodle: www.moodle.cz; Národní agentura pro evropské vzdělávací programy,
Přehled vzdělávacích serverů: www.naep.cz–Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci; OK help: www.okhelp.cz; PedF UK Praha: Mezinárodní výukové projekty:
it.pedf.cuni.cz/~bobr/projekty.htm та ін. [364, s. 6].
Зазначимо, що, незважаючи на такий досвід упровадження ІКТ у вищу
та середню школу, розроблення значної кількості навчальних електронних
курсів-програм, у стратегії освітньої політики ЧР до 2020 року поставлено
власні пріоритетні цілі у контексті цифрового світу. Акцентують, що освіта має відкрити нові методи і способи навчання за допомогою цифрових
технологій для підвищення компетентності учнів у цій сфері, для роботи з
інформаційними та цифровими технологіями, розвитку інформаційного
мислення учнів тощо [481, s. 6].
Cучасною тенденцією вищої освіти Чехії також є розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти. Як
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і у Польщі та Угорщині, в університетах Чехії студенти та викладачі активно беруть участь в академічній мобільності. Для виконання цієї мети у
Чехії використовували пропозиції європейського простору освіти та науки,
розширили міжнародні зв’язки, сприяли двосторонній мобільності, що
посилює міжнародний характер університетів, підтримували обдарованих
студентів та викладачів з інших країн. У концепції розвитку вищої освіти
також підкреслювали необхідність мотивувати університети впроваджувати
нові навчальні програми іноземними мовами для збільшення академічної
мобільності [490, s. 30]. На сучасному етапі розвитку вищої освіти та академічної мобільності як тенденції університети намагаються виконати завдання
ЄС до 2020 року щодо 20% кількості учасників.
Кількість та значущість освітніх реформ у країні, здатність аналізувати
слабкі та сильні сторони освітніх змін у вищій школі, ставити перед освітою
завдання світового рівня дає змогу стверджувати про довготривалу тенденцію в країні – здатність до реформування вищої освіти.
Вищій освіті також дають важливе місце у розвитку Cловацької Республіки. Реформа 1990 р. освіти Словаччини залишилася незавершеною
(№ 172/1990 Z.z.). Сучасна вища освіта Словацької Республіки розпочала
свій розвиток з 1992 р., з часу від’єднання країни від Чехословаччини. Це був
період кризи в економіці, перебудови суспільства, що не могло не вплинути
і на освіту. Основними причинами кризи у словацькій вищій освіті вважали,
зокрема, брак концепції вищої освіти, довгострокову критичну ситуацію з
фінансуванням, недооцінену та непідтримувану науку в університетах, матеріальну та соціальну недооцінку викладачів університету, а також часто
непрофесійне ставлення самих вищих навчальних закладів до вирішення
своїх проблем. Основними проявами цієї кризи стало зменшення високопрофесійних викладачів університетів, незацікавленість молодих обдарованих людей у вищій освіті, високий середній вік професійного керівництва,
поглиблення внутрішнього боргу та в багатьох випадках зниження якості
викладання та наукових досліджень.
У 1998 році у політичній заяві уряду освіту було проголошено одним із
найважливіших і найтриваліших пріоритетів. У концепції подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на ХХІ століття було визначено, що цілі, які
поставлені перед освітою, є ключовими для сталого позитивного розвитку
суспільства країни та виходять за рамки одного терміну роботи уряду. Суть
програми розвитку освіти збігалася з Всесвітньою декларацією про вищу
освіту ХХІ століття, прийняту ЮНЕСКО на Всесвітній конференції з вищої
освіти (жовтень 1998 р.) в Парижі.
На подальший розвиток вищої освіти країни вплинула також Болонська
декларація, підписана міністрами освіти 29 європейських країн, включаю-
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чи міністра освіти Словацької Республіки (червень 1999 р.). Рекомендації
Болонської реформи задовільняли новій архітектурі вищої освіти в Європі.
У цих важливих документах містяться рекомендації для вищої освіти, які
були використані для реформування вищої школи Словаччини, враховані
поточні та майбутні вимоги.
До сучасних викликів, які постали перед вищою освітою Словаччини,
як й іншими країнами Вишеградської групи, відносять:
– збільшення молоді, яка зацікавлена у здобутті вищої освіти;
– потреби суспільства у кваліфікованих спеціалістах;
– очікуване або вже спостережуване зниження якості вищої освіти
внаслідок обох попередніх фактів;
– втрата привілейованого становища університетів як єдиного постачальника вищої освіти внаслідок вибухового розвитку інформаційних технологій;
– гарантована якість вищої освіти.
За даними статистики з 1990 по 2006 рр. у вищій освіті Словаччини спостерігалося кількісне збільшення студентів університетів у три рази; кількість
випускників була майже в чотири рази більшою, ніж у 1990 році; за середнім
показником з 2001 по 2006 рік у Словаччині щороку збільшувалася кількість
викладачів університету на 115 осіб; за останнє десятиліття (1998–2008 рр.)
було створено 12 університетів; поточна кількість державних та приватних
університетів Словаччини становила 33. Також зазначено, що з наукових
напрямків переважали соціальні (49,89%) та технічні науки (28,54%), а кількість студентів університету з кожним роком збільшувалася, від 100 000 – у
1997 році до 200 000 – у 2007 році. Спостерігається і номінальна тенденція
зростання витрат державного бюджету Словацької Республіки для галузі
вищої освіти, очікують витрат в розмірі 51 360 826 000 sk [502].
У пропозиціях концепції подальшого розвитку вищої освіти у Словаччині на ХХІ ст. наголошувалося, що вона, як і суспільство, переживає глибоку
кризу цінностей, тому мають відбутися кардинальні трансформації, щоб
вийти за рамки суто економічних міркувань та залучити глибші моральні,
інтелектуальні та духовні виміри [502].
Уряд також акцентував на важливості реформи вищої освіти Словаччини
задля збільшення кількості випускників, забезпечення їх гарантованими державою документами про освіту, надання якісної у європейському просторі
освіти, мобільності студентів, викладачів та іншого університетського персоналу, а ще конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці [502].
Реформа словацької вищої освіти була активно обговорена академічною громадськістю, а після доповнення й уточнення уряд репрезентував
концепцію подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на ХХІ століття,
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яка складалася з двох частин та додатка. Перша частина містила основні напрями розвитку словацької системи вищої освіти на основі аналізу поточної
ситуації та цілей, які мають бути досягнуті в найближчі декілька років, тоді
як тривалі процеси відбуватимуться у віддаленому майбутньому. Основні
ідеї концепції повторювалися та були більш детально розроблені у значно
більшій другій частині, що складається з дванадцяти основних напрямків
розвитку вищої освіти з коротким аналізом поточної ситуації, поставлених
цілей та шляхів їхнього досягнення. Ці ключові сфери були визначені як
найбільш важливі для подальшого розвитку словацької вищої освіти та
освіти загалом. У додатку містяться статистичні огляди, основні дані про
вищу освіту, що доповнюють опис її поточного стану. Метою реформи
стало створення умов для здорової конкуренції та диференціації, зосередження уваги на якості, ефективності та відповідальності перед суспільством
та створення умов, які дають змогу словацьким університетам конкурувати
в міжнародній освіті [502].
Отже, однією з важливих освітніх тенденцій Словаччини є готовність
до реформування освіти, конструктивних змін усіх її суб’єктів. Ця тенденція
є довготривалою, сприяє виділенню пріоритетних завдань на найближчі
десятиліття та на ХХІ століття загалом.
У процесі змін можна було виділити слабкі та сильні сторони словацької
освіти. Слабкими сторонами визнали такі: брак концепції вищої освіти; невизначеність місії окремих вищих навчальних закладів; недостатня зорієнтованість студентів; неналежне законодавство; недостатня диверсифікація, як
інституційна, так і програмна; довгострокове недофінансування та великий
внутрішній борг; недостатність інституційного та цільового фінансування
науки в університетах; колапс кадрів: віковий поріг викладачів, брак кваліфікованих молодих працівників; закриття закладів вищої освіти; брак чіткого
виділення компетенції; неефективний спосіб вступу до університетів; нерегульована оплата за деякі види досліджень на законодавчому рівні; брак
механізмів оцінювання та презентації відповідальності вищих навчальних
закладів перед суспільством; моральний занепад суспільства та його вплив
на вищу освіту; зниження конкурентоспроможності на рівні зарубіжних
країн. Були також виділені причини недоліків. Так, у зв’язку з погіршенням
умов роботи в університетах прогресувала тенденція до зниження якості
навчального процесу та науково-дослідної діяльності. Покращити якість
вищої освіти було неможливо через зростання кількості студентів університету за останні 10 років, сучасний спосіб фінансування закладів, а також
через тривале переважно одноступеневе навчання (магістерське). Виділення
слабких сторін університетської системи в Словаччині спричинило занепокоєння і засвідчило необхідність проведення фундаментальної реформи
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усієї системи. Необхідність змін підкреслює також той факт, що у рамках
переговорів щодо вступу Словаччини до ЄС було включено сферу освіти
та науки. Подальші кроки у процесі реформування мають вплинути на ці
недоліки вищої освіти [502].
З-поміж позитивних ознак вищої освіти в Словаччині були названі:
справжня автономія університетів та академічна свобода; зацікавленість
значної кількості молоді у вищій освіті; здатність талановитих студентів
конкурувати в міжнародному освітньому просторі; бажання і здатність
завзятих людей розвивати словацьку вищу освіту; хороша зайнятість випускників на внутрішньому та закордонному ринках праці, низька кількість
безробітних випускників; адекватна здатність брати участь у міжнародному
співробітництві; великий науковий потенціал та потенціал в інших сферах,
які пропонують університетам компанії [502].
За даними статистики з 1990 по 2006 рр. у вищій освіті Словаччини
спостерігалося збільшення кількості студентів університету у три рази; кількість випускників була майже в чотири рази більшою, ніж у 1990 році; за
середнім показником з 2001 по 2006 рік у Словаччині щороку збільшувалася
кількість викладачів університету на 115 осіб; за 1998–2008 рр. було створено
12 університетів; поточна кількість державних та приватних університетів
Словаччини становила 33. Також зазначали, що серед наукових напрямів
переважають соціальні (49,89%) та технічні науки (28,54%), а кількість студентів університету з кожним роком збільшується, від 100 000 – у 1997 році
та 200 000 – у 2007 році. Спостерігалася і номінальна тенденція зростання
витрат державного бюджету Словацької Республіки для галузі вищої освіти,
до 51 360 826 000 sk [354, s. 15–16].
Словацьку Республіку відносять до 50 найбільш розвинених країн світу
за оцінкою якості життя. Індекс людського розвитку був виміряний поєднанням показників освіти, здоров’я та рівня життя за методикою UNDP (Програма розвитку ООН). Оскільки розвиток системи освіти вже розглядають
у глобальному масштабі як необхідну умову виживання людської спільноти
загалом, реформа словацької вищої освіти стала умовою підвищення загальної якості життя словацького суспільства та його конкурентоспроможності
в європейському та глобальному масштабах [502].
У концепції були виділені принципи, які лежать в основі вищої освіти
Словаччини ХХІ століття:
– розвиток знань за допомогою досліджень та розробок є однією з
основних функцій вищої школи;
– система вищої освіти має бути зорієнтована на потреби студента та
працевлаштування випускника у суспільстві;
– ефективна політика розвитку людських ресурсів, перш за все, викладачів університетів, є визначальною для вищих навчальних закладів;
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–

доступ до вищої освіти має базуватися лише на навичках, якими
володіє кандидат, будь-яка дискримінація в цьому підході неприйнятна;
– необхідність диверсифікації вищої освіти для розширення можливостей доступу;
– з огляду на появу нових методів роботи, які засновані на інтенсивному використанні знань та інформації, необхідно посилити
взаємозв’язок вищої освіти з іншими верствами суспільства;
– вища освіта має бути зорієнтована на довгострокову актуальність,
тобто має бути високий ступінь узгодженості між очікуваннями
компаній та тим, що забезпечує вища освіта [502].
Наступним кроком у розвитку освітньої галузі, який зробило міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки, була
підготовка національної програми розвитку виховання та освіти (NRVV)
“Якісна та доступна освіта Словаччини” на основі програми декларації уряду Словаччини (PVV). У декларації заявлено, що сучасний стан словацької
системи освіти, як регіональної1, так і вищої, уряд розглядає як виклик.
“Поліпшення цієї ситуації також потребує фундаментальних системних
змін, як внутрішніх, так і зовнішніх, і уряд налаштований їх терміново розпочати виконувати. Тому у програмі декларації уряду містяться зобов’язання
щодо формування національної програми розвитку освіти, яка також
буде включати довгострокову концепцію змісту освіти та охоплюватиме у
10-річній перспективі довгострокові цілі та завдання Cловацької Республіки
в освітній галузі від дошкільної освіти через початкову, середню до вищої
освіти, а також для подальшої освіти для особистого розвитку та набуття
знань та навичок, які необхідні для успішної кар’єри випускників на ринку
праці” [501, s. 5].
Проект національної програми (NRPV) також базувався на звіті про
стан освіти, який обговорили в академічних колах у 2013 році. NRPV включив три стратегічні цілі, 12 конкретних цілей, 6 з яких для вищої освіти, та
106 заходів для реалізації цілей. План імплементації NPRVV, що охоплює
10-річний період 2018–2027 рр., розділили на п’ять дворічних планів дій (АР).
Перший план дій (AP 1) розрахований на період 2018–2019 рр., другий план
(AP 2) – на період 2020–2021 рр., включають заходи виконання програми
декларації уряду (PVV) [501, s. 28].
Стратегічними цілями, які визначено у NPRVV, є такі: створення ефективної вищої освіти, що є частиною європейського простору вищої освіти
1

Поняття регіональної освіти не визначено в міжнародній термінології, але у Словаччині
використовується для позначення дошкільної, початкової та середньої освіти, що зазначено
у документах, включаючи і NPRVV.
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(EHEA) та європейського дослідного простору (ERA); забезпечення вищої
освіти за міжнародним стандартом якості, яка доступна для всіх громадян, які виявляють інтерес та мають умови для її успішного завершення;
формування ядра дослідницького потенціалу Словаччини у галузі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та розробок є двигуном
розвитку суспільства та всіх регіонів Словаччини. Серед часткових цілей,
які конкретизують стратегічні, виділимо лише ті, що пов’язані з покращенням підготовки магістрів філологічних спеціальностей. Насамперед, це
формування вищої освіти, яка є частиною Європейського простору вищої
освіти, за міжнародними стандартами. З посиленням вимог для викладання
іноземних мов та формування мовних компетенцій, які сформульовані Радою Європи у “загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти”, для
філологів важливою є ціль – створення умов для завершення вищої освіти
для всіх зацікавлених громадян. Оскільки магістр – це також дослідник у
своїй галузі, створити належні умови для його діяльності спроможна лише
вища освіта, яка є стрижнем дослідницького потенціалу Словаччини, фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та частини європейських
досліджень (ERA) [501, s. 28].
Важливою для Словаччини є тенденція збереження національної вищої
освіти, яка є довгостроковою тенденцією. Зауважимо, що всі міжнародні
документи підкреслюють унікальність системи вищої освіти кожної країни
та необхідність збереження її позитивних національних особливостей. Ні за
яких обставин трансформація вищої освіти не має стосуватися досягнення
подібності або об’єднання європейських систем освіти. Для Словаччини неможливо просто прийняти рішення, чинні в Європі, країна має розробити
власну концепцію реформи та розвитку національної вищої освіти. Отже,
потрібно репрезентувати свою концепцію розвитку, підготовити необхідні
документи, що стосуються організування, фінансування та управління університетами у Словаччині на законодавчому рівні. Оскільки університети
є найважливішими закладами науки та освіти, гарантами їхньої високої
якості, потрібно створити всі передумови для того, щоб система визнаних
державою університетів гарантувала якість як вищої освіти, так і дипломів,
університети могли виконувати свою місію. Важливо, щоб вищі навчальні
заклади, як єдиний гарант вищої освіти, мали можливість розвивати власний профіль, адже лише таким чином вони зможуть зберегти ті національні
ознаки, які вони мали протягом майже тисячі років [502]. У новій реформі
також зазначено цілі, що пов’язані з вивченням історії, культури, традицій
Словаччини, які повністю збігаються зі стратегічними та частковими цілями,
які вже було розглянуто. Зважаючи на сказане, вища освіта Словаччини з
2018 по 2027 рр. формуватиметься як національна освіта, яка має посісти значне місце в освіті європейських країн. Таким чином, тенденція вищої освіти
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країни щодо формування національної освіти, яка реалізується за допомогою
збереження традицій, мови, культури, її автентичності, є довготривалою.
Наголосимо, що вивчення досвіду Словаччини у сфері вищої освіти для філологів, це насамперед вивчення мови, літератури та культурних традицій.
Розв’язанню цих завдань, які спроможні покращити підготовку магістрівфілологів сприятимуть заходи, які виділені у NPRVV:
– узгодження системи забезпечення якості вищої освіти зі стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості європейського
простору вищої освіти (EHEA);
– затвердження стандартів акредитації у вищій школі;
– затвердження зміненої системи навчальних планів
– систематична підтримка впровадження інноваційної вищої освіти,
зорієнтованої на студента;
– створення можливостей для професійно зорієнтованого бакалавра
– випускника нового типу ступеня;
– ідентифікація очікуваного рівня знань та компетентності на початку
університетського навчання;
– розроблення плану дій щодо подальшого розвитку докторантури;
– підтримка програм талантів в університетах [501, s. 50].
Отже, для вищої освіти Словаччини довготривалою тенденцію є здатність до змін, реформування, що сприяє оцінюванню здобутих результатів,
визначенню недоліків та формулюванню нових стратегічних та часткових
цілей для подальшого розвитку словацької освіти, яка займає значне місце
на міжнародній арені.
Проблема підготовки якісного викладача є однією з національних особливостей вищої освіти Словаччини. Збільшення кількості університетів
Словаччини призвело до недостатньої кількості викладачів-професіоналів.
Щоб вирішити цю проблему, університети поповнюють кадри тими, хто
має досвід викладання у початкових та середніх школах. Також частково
доручають викладачам нижчого рівня завдання, які повинні виконувати
професори та доценти [354, s. 23].
У 2009 р. був ухвалений закон “Про педагогічних працівників”, у якому
сформульовані нововведення щодо систематичного професійного розвитку вчителів, їхньої атестації, кар’єрних ступенів, а також висунуто низку
вимог до покращення підготовки і становища вчителів. З 2011 по 2019 рік
відповідно до закону відбувалися зміни, що надало змогу вчителям при
виконанні педагогічної діяльності подавати пропозиції щодо підвищення
якості освіти, змін у шкільних освітніх програмах та професійній діяльності
загалом. Вчитель має змогу самостійно обирати та застосовувати методи,
форми і засоби, які дають змогу створювати умови для навчання та саморозвитку учнів і сприяють розвитку їхніх компетентностей. За цим законом

377

Г. П. П′ятакова

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

були передбачені також умови для безперервної освіти та підвищення кваліфікації вчителя, об’єктивного оцінювання та винагороди за виконання ним
педагогічної діяльності [567]. Отже, можемо стверджувати, що тенденція –
оновлення системи підготовки вчителя початкової та середньої школи є довготривалою для освіти Словаччини.
У концепції подальшого розвитку вищої освіти Словаччини на
ХХІ століття підкреслювали роль інформаційно-комунікаційних технологій
та необхідність розробити стратегічний план для ІТ-сектора освіти, забезпечити, щоб кожен університет мав свій стратегічний план для ІТ-сектора
Потрібно було виконати завдання: створити умови для вдосконалення навичок персоналу інформаційних технологій в університетах для роботи в
мережах Moodle, AIS, MAIS; досягти значного прискорення та поліпшення
академічної комп’ютерної мережі SANET; переконатися, що кожен студент
має достатній доступ до комп’ютера, під’єднаного до Інтернету у вищій
школі. На основі стратегічного дослідження було прийнято рішення для
університетського середовища вибирати професійне програмне забезпечення, яке лягло б в основу інтегрованої університетської інформаційної
системи. Впровадження такої системи для окремих вищих навчальних
закладів було підтримано на рівні міністерства освіти [502]. Виконання
цих завдань пов’язане з довготривалою тенденцією створення умов для
розвитку ІТ-сектора та цифровізації вищої освіти. Тому серед тенденцій
підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини виділяємо впровадження ІТ та цифрових (digіtal) технологій у навчальний
процес.
Сучасним напрямом розвитку вищої освіти всіх країн Вишеградської
групи є міжнародне співробітництво університетів як процес інтернаціоналізації освіти. З 2000 р. потрібно було забезпечити активну участь словацьких
університетів у програмах ЄС, освіти, навчання, таких, як SOCRATES II,
Leonardo da Vinci II, 5 RP (СОКРАТ II, Леонардо да Вінчі II, РП5) для науки
та досліджень студентів і викладачів. Для виконання цих завдань збільшили
підтримку міжнародної мобільності словацьких викладачів та студентів і
одночасно створювали умови для взаємної мобільності [502].
Дослідниця Т. Ключкович розглядає участь Словаччини в освітніх програмах ЄС – SOCRATES ІІ і Leonardo da Vinci ІІ (2000–2006 рр.), ERASMUS,
Jean Monnet, TEMPUS як наслідок реформування вищої освіти. Вона резумує,
що відбулося “поглиблення інтернаціоналізації вищої освіти і науки”, а
завдяки цьому розширилася багатостороння взаємодія словацьких вищих
закладів освіти, підвищилася їхня конкурентоспроможність та відкритість,
покращилася якість навчання та наукових досліджень. Беручи участь у таких
програмах, стають мобільні, посилюються партнерські зв’язки університетів у спільних проектах, що загалом орієнтує на стратегічну ціль – “гар-
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монізацію розвитку вищої освіти в СР із загальноєвропейським трендом”
[92, с. 76]. Участь у таких програмах передбачає мобільність студентів та
викладачів, партнерські зв’язки університетів у спільних проектах, що загалом орієнтує на стратегічну ціль – “гармонізацію розвитку вищої освіти
в СР із загальноєвропейським трендом” [92, с. 76]. Отже, маємо змогу виділи тенденцію до збільшення академічної мобільності студентів, яка впливає
на підготовку магістрів-філологів, оскільки вони є активними у програмах
обміну між студентами.
У 2019 році набули чинності декілька змін до закону про вищу освіту
(№ 131/2002 Zz). Словаччина мала максимально рівномірно продовжувати процес загальноєвропейської гармонізації національних систем вищої
освіти, як це сформульовано в Болонській декларації міністрами освіти
європейських країн. Серед завдань, доданих до Закону, є запровадження
загальнодержавної системи кредитування, що відкриває можливості для
самопрофілювання студентів та дає можливість їм обрати індивідуальний
темп навчання та мобільності на національному та міжнародному рівнях.
Кредитна система має стати інструментом для порівняння та визначення сумісності навчальних програм, а також переходу між такими формами навчання, як денна та заочна. Словацькі університети мали сприяти європейському виміру вищої освіти. З цією метою розробляли зміст
навчальних програм, нові умови для співпраці між університетами та
академічної мобільності. У середньостроковій перспективі міжнародна
мобільність має поступово збільшитися до масштабів, коли вона стане
реальною для кожного студента [524].
Дослідниця Н. Шумейко вважає “очевидними … такі досягнення словацької системи освіти, як: ефективна професійна іншомовна підготовка
фахівців гуманітарного профілю, здатних послуговуватися знаннями іноземних мов, культур як інструментом професійної діяльності за фахом
на основі міжкультурного підходу; участь словацьких вищих навчальних
закладів у програмах академічної мобільності; формування освітньої парадигми, орієнтованої на прогресивні соціокультурні зміни в сучасному
полікультурному соціумі Словацької Республіки” [309, с. 6].
Для посилення європейського вектора у роботі словацьких університетів
важливе значення має впровадження ЄВО. Так, у вищу школу Словаччини були впроваджені нові дисципліни європейської тематики (європейське
право, європейська інтеграція, європейська монетарна політика та ін.), а
також створені центри, кафедри та інститути європейських досліджень для
“поступової інституалізації європейської проблематики” [92, с. 76]. Для нашого дослідження є важливим те, що тематику європейських студій впроваджують до навчальних програм суспільно-гуманітарних спеціальностей,
а отже вона має місце і у програмах підготовки магістрів філологічних
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спеціальностей. Оскільки у програми підготовки магістрів-філологів додають дисципліни культурологічного циклу, студенти мають змогу вивчати
європейську культуру у порівняльному аспекті з культурою рідного народу,
що сприяє формуванню знань про Європу. Серед студентів-філологів зі ступенем бакалавра популярністю користуються такі магістерські програми,
як “Центральноєвропейські дослідження” (університет Яна Коменського),
“Східноєвропейські мови і культури” (університет Костянтина Філософа в
Нітрі, Пряшівський університет), “Класична філологія із середземноморськими дослідженнями” (Трнавський університет), “Російські дослідження”
(Пряшівський університет), “Слов’янознавство зі спеціалізаціями болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська мови” (університет Яна Коменського). Отже, тенденцію формування ЄВО як стандарту знань про Європу
спостерігаємо також і у підготовці магістрів філологічних спеціальностей
в університетах Словаччини (див.: Додаток Р. 2).
Сучасною освітньою тенденцією Словаччини, як і Угорщини, визначимо
вміння передбачати майбутній розвиток вищої освіти до 2030 року, враховувати
мегатренди суспільного розвитку. У NPRVV були також виділені стратегічні
цілі та національні пріоритети щодо виконання порядку денного на
2030 рік у галузі освіти:
1. Підвищення якості освіти та зміцнення соціального статусу вчителя
в міжнародному контексті, глобальних мегатрендів та імплементації
принципів суспільства знань. Це можливо здійснити за рахунок виконання стратегічної цілі: поліпшення якості освіти та навчання.
2. Зміцнення принципів інклюзії в системі освіти та забезпечення рівнів
можливості для всіх учнів/студентів, незалежно від їхнього соціального статусу, стану здоров’я чи національності/етнічної приналежності,
з акцентом на збільшення можливостей для позитивної соціальної
мобільності.
Стратегічна ціль: збільшити доступність якісної освіти та навчання.
Пріоритетний наскрізний рівень NPRVV: інтеграція та включення маргіналізованих циганських громад, студентів з неблагополучного соціального
середовища.
3. Подолання структурних відмінностей між пропозицією робочої сили
та ринком праці, збільшення готовності робочої сили до сучасних та
майбутніх потреб ринку праці та забезпечення достатніх можливостей упродовж усього життя, індивідуальна освіта.
Стратегічною ціллю є: модернізація освіти та навчання. Пріоритетний наскрізний рівень NPRVV: зв’язок системи освіти з потребами економіки, ринком
праці. Розроблення неформальної системи навчання [501, s. 45].
Отже, майже 30-річна історія розвитку вищої освіти В 4 доводить, що
у процесі спільного зростання університетів Польщі, Чехії, Угорщини та
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Словаччини не були втрачені освітні ідентичні, етнічні традиції кожної
країни, що надало змогу зберегти національну освіту.
Зважаючи на сказане, констатуємо, що вища освіта країн Вишеградської групи розвивається як національна освіта, яка має можливість посісти
значне місце серед освіти європейських країн. Для розвитку вищої школи
України досвід реформування вищої освіти країн В 4 має важливе значення. Вважаємо, що для розвитку вітчизняної вищої школи потрібно також
проводити дослідження, які могли б виокремити позитивні результати
попереднього етапу реформування освіти, завдання якого були вказані у
планах розвитку університетів. Зв’язок та взаємодоповнення етапів розвитку
дають можливість передбачити стан виконання завдань реформи, значення
реформування для вітчизняної освіти загалом, та її місце в європейському
просторі зокрема. Чітке розмежування виконання цілей розвитку з визначенням причин невиконання та недоліків сприяли б формуванню подальших освітніх стратегій.
Важливим для нашої освіти є і введення ЄВО – стандарту знань про
Європу. В університетах країн В 4 у програми підготовки філологів на ступенях бакалавра/магістра включено навчальні предмети, які формують у
студентів компетенції європейців. Навчання на програмах, які пов’язані з
дослідженням європейського регіону, сприяє формуванню системи знань
із соціополітики, економіки, історії, ознайомленню з культурними традиціями народів Європи та національних меншин.
Для активізації процесу інтернаціоналізації вищої школи України потрібно збільшити участь магістрів у програмах академічної мобільності,
які популярні у країнах В 4: стипендійних програмах CEEPUS, DAAD, Національній стипендійній та Австрійсько-Словацькій акційній програмі
(Словаччина). Для підтримки мобільних студентів розробити програми
“Навчання за кордоном”, які відповідали би змісту підготовки. Важливим
для мобільних студентів є і матеріальна підтримка, прикладом є досвід
Угорщини: формування в бюджеті університетів студентського кредиту,
який не може бути меншим, ніж потрійний стипендіальний грант.
Для університетів України корисним є і досвід підготовки вчителя мови
початкової/середньої школи. Отже, бажано було би вивчити, які зміни
зроблено у навчальних програмах, як покращити рівень підготовки вчителя впродовж життя, сформувати “портфоліо” вчителя, обґрунтувати
компетентності педагога. Важливими є вимоги до педагогічної практики, до
її бази, збільшення годин практики. Вважаємо також, що необхідно вивчити
та впровадити в університети України досвід Угорщини щодо стипендіальної
підтримки для мотивації навчання на педагогічних спеціальностях.
Для вищої школи України необхідно також урахувати досвід, який накопичено у країнах В 4 для збереження мови, культури національних традицій
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у представників народу, що проживає на території інших держав. Для цього
потрібно на законадавчому рівні підготувати документи, які сприяли б відкриттю українських шкіл, діяльності громадських організацій українських
меншин в інших країнах. Ретельного підходу потребує підготовка вчителя
української мови і культури та української мови і культури національних
меншин. Наступним кроком буде розроблення на філологічних факультетах в університетах України таких програм для підготовки магістрів. У
нових програмах потрібно прописати умови формування професійних
компетентностей випускника – результатів навчання, які надавали б змогу
працювати вчителем у школах національних меншин, а також брати участь
в організуванні дозвілля у громадських осередках нацменшин. Тому, ще одним напрямом інтеграції української вищої освіти вважаємо вивчення та
впровадження досвіду професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей, який накопичено в університетах країн Вишеградської групи.

Висновки до 5 розділу
1. У розділі поняття “тенденція в освіті” визначено як напрям, схильність рухатися у певному напрямі з прагненнями позитивних змін у часопросторовому аспекті, який ґрунтується на позитивних явищах минулого,
що спрямовані у майбутнє та активно існують у теперішньому часі. Тенденція через мету-завдання компаративістики дає змогу вивчати розвиток
міжнародних систем освіти у процесі порівняння та об’єктивно оцінити
можливості використання зарубіжного досвіду в освіту своєї країни.
Зважаючи на сказане, тенденцію розглянули як напрям розвитку вищої освіти країн Вишеградської групи, ототожнений із лінією руху, яка
спрямована на еволюцію. Всі освітні тенденції залежно від терміну їхньої
дії поділили на короткострокові та довгострокові, загальні та провідні.
2. Виділили та охарактеризували загальні тенденції, які притаманні
країнам Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку вищої
освіти.
3. Провідні тенденції професійної підготовки магістрів-філологів, які
є визначальними на певному етапі розвитку вищої освіти країн В 4,
класифікували відповідно до напряму їхньої дії:
1) тенденції, які пов’язані зі змінами під впливом положень, документів Європейського Cоюзу та Болонської реформи;
2) тенденції, які виникли у процесі формування Вишеградської групи в освіті Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччини. Підкреслює-
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мо, що дві групи провідних тенденцій є спільними у підготовці
магістрів-філологів;
3) а також концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей, які враховує кожна країна В 4 для
збереження своєї національної освіти.
4. Проаналізували етапи становлення взаємозв’язків України з країнами-членами Вишеградської групи, особливості цієї співпраці у
соціально–культурній сфері, внесок Міжнародного Вишеградського фонду в освітні програми України. Виділили головні напрями
розвитку освітніх тенденцій країн Вишеградської групи та України:
1) співпраця через участь у програмах малих грантів ЗВО, неурядових ГО України; 2) участь у стипендіальних програмах для навчання
студентів в університетах Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини.
Програми-гранти МВФ для України поділи на чотири групи: малі,
стандартні, стратегічні гранти, гранти для університетських студій;
стипендії, гранти для художників і програма “Вишеград 4 Східне
партнерство”.
5. Дослідження дало змогу виокремити пріоритетні завдання, серед
яких є: залучення української молоді до спільних проектів і процесів через утворення філій та освітянських центрів із підготовки
майбутніх фахівців з євроінтеграції; відкриття для партнерів агентств
молодіжних та освітніх програм; використання різноманітних гуманітарно-освітніх проектів, що сприятимуть формуванню центральноєвропейської ментальності, частиною якої повинна стати й
Україна; поширення через ЗМІ інформації про результати співпраці
між Україною та країнами В 4 у різних сферах з метою формування
позитивного іміджу як України в Європі, так і країн Вишеградської
четвірки в українському суспільстві. Акцентували увагу на програмі
“Об’єднана міжнародна магістратура з міжнародних відносин: Європа у Вишеградській перспективі” для студентів, які навчатимуться
на програмі у 2019/20 та 2020/21 роках.
6. Охарактеризували підготовку магістрів філологічних спеціальностей
за стипендіальними програмами в університетах країн Вишеградської групи як сучасну освітню тенденцію. Вивчили досвід університетів країн В 4:
– Університету PTE для розвитку програм академічної мобільності,
порівняли зміст програми “Навчання за кордоном” та “Англійські
дослідження” для магістрів англійської філології;
– Карлового університету, для чеських студентів, які навчаються в
університетах інших країн з 2013 року діє програма підготовки
магістрів “Англійська мова в інтернатурі за кордоном”, розроблена дисципліна “Англійська лінгвістика/дидактика”.
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Проаналізовано програми мобільності Яґеллонського університету, Університету Масарика, Університету Матея Бела, стипендійні
програми CEEPUS, DAAD, Еразмус Мундус, Еразмус+, Національну
стипендійну та Австрійсько-Словацьку акційну програми (Словаччина).
Акцентовано увагу на досвіді університетів України в участі програм
мобільності Еразмус Мундус, Еразмус+.
7. Виділили та проаналізували концептуальні тенденції професійної
підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які враховують
країни В 4:
– готовність до реформування з метою визначення слабких та сильних сторін розвитку освіти країни;
– формування національної освіти, збереження національної мови,
літератури, культури, етнічних традицій;
– впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання;
– впровадження ІКТ-технологій у навчальний процес з урахуванням
можливостей фінансування освіти;
– формування ЄВО як стандарту знань про Європу;
– компетентнісний підхід у підготовці магістрів філологічних спеціальностей;
– впровадження інтерактивних методик на заняттях у магістрівфілологів;
– розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес
інтернаціоналізації освіти;
– збільшення до 20% програм академічної мобільності та грантів
на навчання для магістрів країн-членів В 4;
– оновлення системи підготовки вчителя початкової та середньої
школи.
8. Вивчили досвід підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської групи для впровадження у
практику української вищої школи, зокрема:
– досвід вищої школи щодо виконання завдань Болонської реформи, які сприяють створенню спільного освітньо-наукового простору з європейською вищою школою, розробленню єдиних освітніх
критеріїв та стандартів підготовки магістрів;
– досягнення зарубіжної освіти для залучення іноземних грантів
сприятимуть розширенню участі вітчизняних науковців у програмах академічної мобільності;
– врахування досвіду для проведення досліджень, які могли б засвідчити позитивні результати та недоліки попереднього етапу
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реформування освіти щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку університетів;
вивчення та впровадження позитивного досвіду підготовки магістрів філологічних спеціальностей за програмами “Навчання за
кордоном” у провідних університетах Вишеградської групи;
врахування досвіду, накопиченого у країнах В 4, для збереження
мови, культури національних традицій у представників народу,
що проживає на території інших держав:
готування документів, які давали б можливість на законодавчому рівні відкривати українські школи, допомогли б у діяльності
громадських організацій українських меншин в інших країнах;
внести зміни у програми підготовки вчителя української мови та
української мови як іноземної в університетах України;
розробити на філологічних факультетах в університетах України
програми для підготовки магістрів за спеціальністю “Вчитель
української мови і культури та української мови і культури національних меншин”;
прописати у нових програмах умови формування професійних
компетентностей випускника – результати навчання, які давали б
змогу працювати вчителем у школах національних меншин, а також організатором дозвілля у громадських осередках нацменшин;
вивчити досвід підготовки вчителя мови початкової/середньої
школи: зміни у навчальних програмах, покращення рівня підготовки впродовж життя, розширення умов щодо бази практики, збільшення годин практики, формування портфеля кар’єри
вчителя, обґрунтування компетентностей педагога;
вивчити для подальшого впровадження в університети України
досвід Угорщини щодо стипендіальної підтримки для мотивації
навчання студентам на педагогічних спеціальностях.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Скурпульозний розгляд джерельної бази та вивчення історіографії
стали підставою для систематизування теоретичних ідей та узагальнення
тенденцій професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської групи, а також окреслення перспектив реалізації педагогічно цінного досвіду підготовки магістрів-філологів
у сучасній вищій школі України.
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1. Аналіз методологічної, педагогічної, психологічної, історичної та
методичної літератури засвідчив, що в університетах країн В 4: Празькому
(Карловий університет), Краківському (Яґеллонський університет), Першому Угорському університеті м. Печ, Університеті Сегед (ELTE), Universitas
Histropolitano (Universitas Pasoniensis, Словаччина), Universitas cassovietis
(Кошицький університет), Університеті Коменського (м. Братислава), Казимира ІІ (Львівському) розроблено правила отримання магістерського
ступеня магістрів філологічних спеціальностей.
Як висновок, можемо стверджувати, що тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи як окрема наукова проблема не досліджували комплексно
й системно, що й зумовило науковий пошук у цьому напрямі.
2. Дослідили сутність та обґрунтували доцільність реалізації таких
наукових підходів до вивчення проблеми підготовки філологів, як: компетентнісний підхід, впровадження філософії людиноцентризму як стратегії
національної освіти, формування суб’єктно-суб’єктного навчального середовища; системний підхід, що сприяв виявленню, вивченню та узагальненню
позитивного досвіду професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи. Конкретизовані етапи
впровадження компетентнісного підходу у процес підготовки магістрів.
Виділили та розглянули психолого-педагогічні особливості, характерні
магістрам філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки,
з’ясували, що магістри у період навчання проходять дві стадії професійного
формування. Вони також набувають, окрім професійних компетентностей,
ще й компетентність дослідника, розвинену культуротворчу компетентність
з високим ступенем креативності, які проявляються в таких якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність і адаптивність до інноваційних
ситуацій у професійній діяльності та постійному професійному вдосконаленні. Охарактеризували європейську класифікацію навичок, компетенцій,
кваліфікацій і професій у контексті класифікації професій філологічної
галузі у країнах В 4.
Встановили, що у процесі підготовки магістрів філологічних спеціальностей важливим є також принцип дидактичної підготовки, суть якого у
сформованності у майбутніх вчителів/викладачів уміння доцільного вибору
та системного впровадження на заняттях методів, прийомів, засобів, визначати форми організування заняття або форми міжособистісної взаємодії та
конструювати відповідно до цілей навчального заняття дидактичну систему.
Стверджуємо про системний підхід у професійній підготовці магістрів-філологів в університетах В 4. Дидактична система включає цілі, зміст, форми,
методи, засоби навчання, а також зв’язки між ними, вимоги до оцінювання
результатів.

386

Загальні висновки

3. Для реалізації поставлених завдань вивчали зарубіжний досвід
професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей на прикладі таких країн, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. У 2014–2019
рр. провели емпіричне дослідження, в якому взяло участь 350 магістрів
І–ІІ років навчання Вроцлавського, Яґеллонського, Західночеського, Пештського університетів країн В 4, а також Львівського і Кам’янець-Подільського
українських університетів. Досліджені законодавча та методична бази, які
уміщують документи з результатів виконання стратегічних довгострокових
планів розвитку, акредитації, рекомендацій щодо формування стандартів
та освітніх програм підготовки магістрів філологічних спеціальностей, результати досліджень, праці педагогів, дискусії у педагогічній літературі та
на міжнародних конференціях сприяли узагальненню позитивного досвіду
провідних університетів В 4.
4. Проведений порівняльний аналіз важливих освітніх тенденцій дає
можливість стверджувати, що процес професійної підготовки магістрівфілологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи
розвивається під впливом вимог, які сформульовані у положеннях, документах Європейського Cоюзу та Болонської реформи. З-поміж них у
вищій освіті країн Вишеградської групи виділили довготривалі тенденції:
активізація процесів інтеграції вищої школи до єдиного освітнього простору Європейського Союзу; впровадження три циклової ступеневої освіти,
системи кредитів ECTS, розроблення спільних підходів до оформлення
додатків дипломів випускників з метою покращення мобільності студентів
(до 2015 р.); децентралізований підхід у впровадженні інновацій, зумовлений браком центрального керування або призначений для пілотування
в окремих закладах; підготовка філологів-магістрів в умовах унітарної та
бінарної систем; зближення систем підготовки філологів у країнах європейської співдружності за умови збереження й розвитку їхньої національної
ідентичності; формування ЄВО як стандарту знань про Європу.
Іншою групою тенденцій, виявлених у процесі підготовки магістрівфілологів, є такі, що сформувалися під впливом Вишеградської групи. Тут
виділили довготривалі, вплив яких спостерігається впродовж декількох
освітніх реформ, і сьогодні вони ще є актуальними для підготовки магістрів-філологів. До довготривалих тенденцій відносимо вміння передбачати
майбутній розвиток вищої освіти з урахуванням мегатрендів суспільного
розвитку; зміну та структурування змісту освіти магістрів у програмах підготовки; уточнення професійних компетенцій у нових програмах підготовки
магістрів, відповідно до результатів навчання, які подані за певними дескрипторами; розроблення ІКТ з метою впровадження цифровізації (digitаll),
інноваційних підходів у підготовку магістрів-філологів; розроблення та
впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації для покращення
академічної мобільності магістрів-філологів.
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До провідних тенденцій (впродовж 2000–2015 рр.) відносимо такі: розроблення та впровадження в освіту нових стандартів підготовки магістрів філологічних спеціальностей; впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; розподіл дисциплін
у змісті навчання магістрів на основні, відповідно до кваліфікації, та дисципліни за вибором, виділення професійного модуля; розширення сфери
діяльності випускників згідно з освітньою кваліфікацією магістра-філолога;
формування навчання, зорієнтованого на студента, стимулювання активного
навчання та збільшення використання ІКТ в університетах, що сприяє підготовці конкурентоздатного випускника на ринку праці; розширення до
20% програм академічної мобільності та грантів на навчання для магістрів
країн-членів В 4 (виконати до 2020 р.).
Групу освітніх тенденцій, які виявлені у процесі підготовки магістрів
філологічних спеціальностей та які є автентичними для кожної
Вишеградської країни, розглядаємо як концептуальні. Оскільки країни В 4
вже впродовж майже 30 років намагаються зберегти національну вищу освіту
та далі розвивати свої етнічні культурні традиції, вони є довготривалими
тенденціями. Маємо змогу стверджувати, що у процесі реформування вищої освіти були задіяні національні соціально-економічні чинники, які
впливали і на темп, і на результат реформи, що позначилося на підготовці
магістрів-філологів загалом.
Серед них виділили такі: готовність до реформування з метою визначення слабких та сильних сторін розвитку освіти країни; формування національної вищої освіти, збереження національної мови, літератури, культури,
етнічних традицій. Для виконання цієї мети в університетах розроблені та
впроваджені програми підготовки магістрів-філологів, які могли б викладати у школах та університетах національну мову – літературу – культуру, а
також мову – літературу – культуру країн В 4, працювати з національними
меншинами, що населяють Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину. До цієї
групи відносимо також впровадження загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти, що суттєво змінило програми викладання європейських
мов, посилило вимоги до викладачів та студентів-філологів, вплинуло на
збільшення кількості магістерських програм підготовки філологів, та мовних
програм для іноземних студентів. У навчальний процес магістрів-філологів
в університетах було введено інтерактивні методики для формування професійних компетентностей, створення особистісно зорієнтованого навчання, розвитку креативності студентів; впровадження ІКТ, цифрових (digіtal)
технологій; обрання мережі (платформи, сервіси, програми) відповідно
до освітньої субвенції країни. Формування ЄВО як стандарту знань про
Європу проявляється у програмах магістерської підготовки, які пов’язані з
дослідженнями проблем економіки, політики, права, соціології, культури
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європейських країн. В освітніх програмах підготовки формування професійних компетенцій у магістрів-філологів подано у певних дескрипторах,
відповідно до результатів навчання. Оновлено систему підготовки вчителя
мови початкової та середньої школи: розроблені нові програми підготовки,
впроваджені система кар’єри для вчителів (професійний портфель вчителя,
оцінення роботи, освіта) та ІКТ для підготовки до цифрових технологій у
школі, дають можливість зменшити кількість учнів на одного вчителя, підняти рівень оплати праці тощо на законодавчому рівні. Для привабливості
професії вчителя для талановитих студентів педагогічних факультетів в
2013 році було створено навчальну стипендію “Клебельсберг” (Угорщина).
Рівень академічної мобільності за програмами навчання збільшується, виникли нові форми організування міжнародної співпраці, переважають
конкретні програми з мобільності: ERASMUS, Erasmus+, Еразмус+ КА107,
NAWA, SYLFF (Польща), CEEPUS, Campus Mundy, Erasmus Credit Mobility (Угорщина), ERASMUS, CEEPUS, (Чехія), DAAD, CEEPUS, SOCRATES,
Leonardo da Vinci, ERASMUS, Jean Monnet, TEMPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko (Словаччина); університети намагаються досягти рівня 20% мобільності студентів та працівників для виконання до 2020 року завдання
ЄС. Зазначимо, що особливістю цієї традиції в угорській системі освіти є
студентський кредит EGT – підтримка мобільних студентів, який забезпечує
життєдіяльність угорських студентів за кордоном.
5. Виокремлені загальні та пріоритетні тенденції підготовки магістрівфілологів в університетах країн В 4, порівняли з напрямами української
вищої школи.
Аналіз програм підготовки магістрів філологічних факультетів, факультетів іноземних мов, Інститутів філології Вінницького, Кам’янецьПодільського, Київського національного імені Т. Шевченка, Київського імені
Б.Грінченка, Львівського імені Івана Франка, Маріупільського, Миколаївського, Східноєвропейського імені Лесі Українки, Тернопільського імені
В. Гнатюка, Харківського імені В. Каразіна, Чорноморського університетів,
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, за 2015/16,
2017/18, 2018/19 навчальні роки дає змогу стверджувати про істотний збіг
у всіх спеціалізаціях навчальних нормативних дисциплін та частково професійних та дисциплін за вибором; рівномірне врахування дисциплін усіх
філологічних наук; уведені в навчальний процес дисципліни з теорії та
практики перекладу; включені дисципліни психолого-педагогічного циклу
як до професійних, так і до вибіркових курсів; магістранти мають змогу вивчати та обирати дисципліни з історико-культурологічного циклу.
Структуру формування компетентностей магістрів-філологічних спеціальностей зображено у взаємозв’язку професійних компетентностей і
компетенцій філолога, підвалиною яких є дидактична, науково-дослідна,
креативна, толерантна компетентності.
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Провели порівняльний аналіз змісту професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн В 4 та України.
6. Окреслили перспективи впровадження позитивного досвіду підготовки магістрів філологічних спеціальностей у систему вищої філологічної
освіти України. Для вітчизняної вищої школи було б доцільно проводити
дослідження з метою виявлення позитивних результатів та недоліків проведеної реформи та акцентуванні на них у довгострокових планах розвитку
університетів. Передбачати мегатренди суспільно-економічного розвитку та
їхній вплив на освіту, у зв’язку з цим конкретизувати завдання вищої школи та підготовки філологів зокрема. Впроваджувати у систему підготовки
магістрів-філологів інноваційні спеціальності та використовувати досвід
підготовки філолога за цифровими технологіями в університетах країн В 4.
Важливим для нашої освіти є і введення ЄВО – стандарту знань про
Європу. В університетах країн В 4 у програми підготовки філологів на ступенях бакалавра/магістра включені навчальні предмети, які формують у
студентів компетенції європейців. Цьому сприяють і магістерські програми:
“Центральноєвропейські дослідження”, “Східноєвропейські дослідження”,
“Слов’янські дослідження”, “Cхіднослов’янські дослідження”, “Скандинавські дослідження”, “Угро-фінські дослідження”, “Класична філологія/
культура з середземноморськими дослідженнями”, “Слов’янознавство
зі спеціалізаціями болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська
мови”, “Слов’янознавчі дослідження” (для студентів зі ступенем бакалавра
з філологічної галузі). У магістрантів формують знання системи соціополітики, економіки, історії, ознайомлюють з культурними традиціями народів
Європи та національних меншин, які її населяють.
Для активізації процесу інтернаціоналізації вищої школи України бажано збільшити участь магістрів-філологів у програмах академічної мобільності, які популярні у країнах В 4: стипендійних програмах CEEPUS,
DAAD, національній словацькій стипендійній та Австрійсько-Словацькій акційній програмах. Для підтримки мобільних студентів розробити
програми “Навчання за кордоном”, які відповідали би змісту загальної
підготовки філологів. Важливим для мобільних студентів є і матеріальна
підтримка, прикладом є досвід Угорщини: формування в бюджеті університетів студентського кредиту, який не може бути меншим, ніж потрійний
стипендіальний грант.
Для університетів України корисним є і досвід підготовки вчителя мови
початкової/середньої школи. Бажано б вивчити, які зміни зроблені у навчальних програмах, та як покращити рівень підготовки вчителя впродовж
життя, розробити систему кар’єри для вчителів, розширити та обґрунтувати
компетентності педагога на прикладі Угорщини у шести сферах (дескрипторах): знання та використання мови, професійної науки та методології, пла-
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нування навчального процесу, оцінення знань учнів у навчальному процесі,
підтримки, організування та управління навчальним процесом, професійної
відповідальності і саморозвитку. Потребують перегляду вимоги до педагогічної практики майбутнього вчителя/викладача, її бази, збільшення годин
тощо. Доцільним також, було б вивчення та впровадження в університети
України досвіду Угорщини щодо стипендіальної підтримки студентів для
мотивації навчання на педагогічних спеціальностях.
Для підготовки українського філолога, вчителя української мови та
літератури важливо врахувати досвід збереження національних традицій у
представників нашого народу, які проживають на території інших держав.
Для цього необхідно: розробити програми бакалаврської/магістерської
підготовки вчителя української мови і культури та української мови і культури національних меншин; звернути увагу на формування професійних
компетентностей, які давали б змогу випускнику працювати вчителем у
школах національних меншин, а також брати участь в організуванні дозвілля
національних громад; філологічним факультетам університетів спільно з
Міністерством освіти на законадавчому рівні підготувати документи для
відкриття українських шкіл, діяльності українських меншин в інших країнах.
7. У навчально-методичному посібнику “Підготовка магістрів-філологів
в університетах країн Вишеградської групи: виклики, тенденції, досвід”
(Навч.-метод. посібник. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка. 2020)
подані методичні рекомендації щодо впровадження положень зарубіжного
досвіду у практику українських університетів, розроблений авторський курс
“Особливості професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської групи” з силабусом і методичними
рекомендаціями до проведення лекційних і практичних занять та виконання
самостійної роботи студентами; 27 програм підготовки магістрів-філологів
в університетах Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини (переклад автора).
До подальших напрямів дослідження вважаємо за доцільне внести:
реалізування підготовки вчителя мови у системі освіти впродовж життя;
впровадження цифрових технологій в освітні програми магістрів-філологів;
вивчення розроблених CEEPUS спільних навчальних програм, за якими
студенти отримують подвійні або спільні магістерські/докторські дипломи, з включенням спільного керівництва магістерськими/докторськими
дисертаціями; досвід управління якістю професійної підготовки магістрів
філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.
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ДОДАТОК Б
ПОРІВНЯННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У БАКАЛАВРСЬКІЙ
ТА МАГІСТЕРСЬКІЙ ПРОГРАМАХ “АНГЛІСТИКА”
(Угорщина, ELTE)
Бакалаврська програма

Магістерська програма

1

2
Знання

знає загальноприйняті характеристики та дані докладно бачить теоретичні проблеми англісісторії культурних явищ англійською мовою; тики, їх історичні, процесуальні відносини;
знає найважливіші культурні об’єкти, тексти, глибоко розуміє англійську мову і культурні та
контексти угорської та європейської ідентич- інтелектуальні конструкції угорської та євроності, а також найважливіші риси хоча б однієї пейської ідентичності;
неєвропейської англійської культури;
ознайомлений з типовими письмовими та
усними літературними, науковими та громадськими, публіцистичними жанрами і правилами англомовних культур;

володіє особливими знаннями про мультикультурні явища, які притаманні Англії, а також про її зв’язки з іншими полікультурними
явищами, включаючи англомовні культури за
межами Європи, насамперед у Сполучених
Штатах Америки, у Канаді та Австралії;

знає звичайні процедури сприймання англій- розуміє методи вивчення літературних, фіських текстів і культурних явищ, професійно лософських, політичних, історичних, теореприйняті контексти тлумачення;
тичних і прикладних лінгвістичних текстів і
культурних явищ (кіно, медіа тощо) і зміни
контекстів тлумачення;
знає типові проблеми дослідження, методи відчуває варіації стилю, володіє, глобальнианалізу та інтерпретації англійською мовою; ми, регіональними та соціальними варіаціями
знає англійські терміни деяких галузей (літе- англійської мови;
ратурні, лінгвістичні та культурні);
інтерпретує правила та положення, що сто- володіє знаннями щодо традиційних та елексуються зайнятості та підприємництва, які тронних ресурсів, пошукових систем, каталогів та бібліографії у сфері вивчення англійпов’язані з англійською професією
ської та іноземних мов;
знає особливості та взаємозв’язок між інди- має глибокі знання з дослідницьких питань,
відуальним, парним та навчанням у групах; методів аналізу та інтерпретації дуже широких кордонів Англії;
вміє розрізняти та застосовувати інструменти добре знає письмовий і усний, науковий, пуінфокомунікації, мережі та їх функції для на- блічний і популярний жанри та їхні типові для
вчання, виконання та модернізації завдань англійської мови контексти;
у галузі.
має глибокі знання принаймні про одну частину Англії;
знає принаймні одну іноземну мову, крім англійської на рівні В2, яка необхідна для англійських досліджень ( з огляду на термінологію)
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2
уміння

інтерпретує англомовні культурні явища та їх здатний аналізувати історичні та культурні
історичне місце, вміє розрізняти англійську явища Англії, критично інтерпретувати формову серед мов світу;
мування світогляду у порівняльному аспекті;
здатний визначити основні соціальні та регі- вміє аналізувати та критично інтерпретувати
ональні варіації англійської мови і знає про угорську ідентичність, що має відношення до
найважливіші теорії, що пояснюють поширен- європейської та англійської мов;
ня та популяризацію англійської мови;
бачить структуру, функціонування та інтер- здатний до мультикультурного, синтезуючого
претацію культурних явищ у європейському аналізу європейських і неєвропейських кульконтексті;
тур;
може інтерпретувати явища англомовних здатний до багатокультурного, синтезуючого
культур, принаймні однієї англомовної куль- аналізу європейських і неєвропейських культур;
тури за межами Європи;
пише та розмовляє англійською мовою у де- розглядає різні типи текстових і культурних
кількох реєстрах стилів, відповідно до правил явищ у декількох аспектах, вміє вивчати рамжанру даного стилю створює чіткі, детальні ки тлумачення;
тексти з широкого кола тем, особливо англосаксонських культурних тем
інтерпретує багатомовні англійські тексти та критично аналізує інформацію з мовного докультурні явища;
слідження та її обробку відповідно до самостійно розроблених критеріїв;
вміє вибирати та застосувати мовознавчі, лі- здатний самостійно вибирати і свідомо застотературознавчі або культурознавчі методи, совувати методи, які відповідають проблемам
Англії (питання, текстові групи, дані);
відповідно до професійної проблеми;
створює чіткі, докладні тексти з широкого може розробляти, впроваджувати та аналікола тем, зокрема, з культурних англосак- зувати емпіричні наукові дані; здатний сасонських тем;
мостійно і критично розкрити зв’язки свого
дослідження;
може постійно і природно взаємодіяти з но- вміє формулювати свою думку відповідно до
сієм мови, який не є професіоналом у даній професійно-наукових вимог і захищати її на
проблемі;
професійних форумах;
здатний виконувати складні завдання на робочому місці відповідно до професійних вимог; здатний під керівництвом брати участь
у роботі навчального закладу;

здатний провести незалежну презентацію
конференції, підготувати наукове видання,
ефективно аргументувати свою позицію, критично вивчити позицію інших;

уміє розробляти самокритичний план для по- знає англійську мову відповідно до рівня видолання недоліків професійних навичок, зді- щого (C1), складного мовного іспиту;
бностей і ставлення, необхідних для кар’єри;
вміє виконувати проектно-орієнтовану робо- може професійно використовувати англійську
ту, спільну роботу з розподілом праці, бачить мову (другу іноземну мову) у своїй професії
індивідуальний внесок у спільний результат; під час роботи;
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розвиває навички своїх користувачів у письмовій та усній комунікації на основі інформаційних технологій;
здатний читати літературу іноземною мовою,
знає професійні терміни для іноземних мов і
використовує їх;
може самостійно готувати письмові роботи,
представляти свої завдання професійній аудиторії усно і письмово.
ставлення
представляє релігійне та соціальне, історичне та сучасне різноманіття угорської та європейської ідентичності, приймає інші культури,
прагне зрозуміти їх і знати;

свідомо і критично представляє угорські та
європейські цінності, важливість культурного, релігійного, та соціального різноманіття
меншин;

розуміє і визнає, що культурні явища історич- постійно вивчає неєвропейські культури і розвиває свої знання через особливу ситуацію
но і соціально визначені і мінливі;
в Англії, визнає і поважає культурну різноманітність і прагне поглибити своє розуміння;
прагне дізнатися про європейські та неєвро- визнає культурну різноманітність та прагне
пейські культури;
поглибити розуміння її;
розуміє і визнає, що культурні явища історич- має особливий інтерес до англійської мови,
поглиблення і затвердження її знань на пракно і соціально визначені та мінливі;
тиці;
свідомо представляє мовні та комунікаційні використовує свій досвід для розуміння сустандарти англійської мови;
часних соціальних змін;
надійно опосередковує спосіб мислення ан- враховує специфіку Англії і прагне до міждисглійської мови, літератури та культури; роз- циплінарного підходу до вирішення проблем;
глядає можливість мультиметодологічного
підходу до проблеми;
прагне розвивати свої професійні навички та прагне у професійному спілкуванні користусамоосвіту;
ватися науковими етичними стандартами;
прагне вдосконалити знання англійської прагне до володіння англійською мовою, а
мови;
також іншою іноземною на користь професії.
готовий до постійного пошуку ресурсів підтримки, постійного підвищення професійної
відповідальності та знань;
постійно вдосконалює навички грамотності
та виконання текстів, що пов’язані з завданнями;
розуміє і уявляє критичні погляди на галузь
власної спеціальності, спеціалізації;
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може побачите найважливіші проблеми у галузі, відмінності між перспективами;
відкритий для досліджень на основі вирішення проблем;
впроваджує на практиці підхід до збереження
здоров’я та здорового способу життя;
може оптимально використовувати ресурси,
бачить важливість цього;
приймає та представляє національні та європейські аспекти та пов’язує історичні та сучасні європейські цінності з найважливішими
питаннями своєї галузі;
володіє знаннями, навичками, установками,
професія яких пов’язана з певними проблемами громадянської грамотності;
інтерпретує своє безперервне особисте навчання на загальне благо;
знайомий з етичними нормами і правилами
своєї галузі знань і здатний дотримуватися їх
при виконанні професійних завдань, в людських відносинах і в спілкуванні.
автономність і відповідальність
створює історично послідовну індивідуальну відображає свою власну історичну та кульпозицію, яка допомагає розвиватися і ставати турну втіленість; відповідально представляє
свідомим;
професійну, інтелектуальну ідентичність;
ефективно співпрацює з національними та ініціює у своїй роботі співпрацю з європейміжнародними культурними спільнотами в ськими та неєвропейськими професійними
спільнотами та партнерами з обговорення;
Англії;
бере на себе відповідальність за рідну та критично вирішує глобальні та вузькоспеціанглійську мови, усвідомлює їхні потенційні альні проблеми;
наслідки та використовує вільне спілкування;
застосовує свої знання англійської мови у
самоосвіті та самопізнанні;
свідомо представляє методи роботи в галузі відповідально використовує методи, з якими
англійської мови і приймає різні методологічні працюють у своїй та галузі автономних дисособливості інших дисциплін;
циплін, специфіку їхньої методології;
бере відповідальність за професійний розви- представляє власні наукові висновки і досягток окремих осіб і груп;
нення та бере на себе етичну та професіональну відповідальність.
має здатність приймати рішення в етичних
дилемах на місцях і пропонувати зміни до
правил.
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Додатки
ДОДАТОК В
ПОРІВНЯННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАГІСТРА
В ПРОГРАМАХ “АМЕРИКАНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ (АМЕРИКАНІСТИКА)”
ТА “АНГЛІЙСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ (АНГЛІСТИКА)”
(Угорщина, ELTE) [213, с. 128–134; 489]
Американістика

Англістика

1

2
а) Знання

глибокі знання з теоретичних проблем та тен- глибокі знання з теоретичних проблем
денції дослідження в американській політиці англійської мови та культури, їх історичних
та історії у процесуальному контексті;
та процесуальних відносин;
здатність розуміти, використовувати і володіти американською наукою, її культурноісторичними аспектами на високому рівні наукових знань;

бачення і розуміння угорської та європейської ідентичності як культурної та інтелектуальної конструкції у контексті англійської
мови;

мають глибокі та всебічні знання з історії,
літератури та культури Північної Америки і
про зв’язки зі структурами сучасної американської культури і суспільства;

володіння особливими знаннями про мультикультурні явища, які притаманні Англії, а також про її зв’язки з іншими багатокультурними
явищами, включаючи англомовні культури за
межами Європи, насамперед у Сполучених
Штатах Америки, у Канаді та Австралії;

ознайомлені з культурою народів Північної
Америки та інших англо-саксонських народів
(також культурою меншин), з історико-культурними аспектами європейської, а особливо
угорсько-американської системи відносин у
порівняльному контексті;

розуміння літературних, філософських, політичних, історичних, теоретичних, мовних
текстів та культурних явищ (кіно, медіа тощо),
зміни контексту у зв’язку з інтерпретацією;
реакція на варіації стилів, знання історії англійської мови, її глобальних, регіональних
та соціальних відмінностей;

мають комплексні знання друкованих, електронних та візуальних ресурсів у галузі американських досліджень, як в головних (первинних) текстах, так і у художніх та теоретичних текстах;

всебічне знання англійської мови та особливостей вивчення іноземної мови, типових
традиційних та електронних ресурсів, пошукових систем, каталогів, бібліографій;

має глибокі знання для дослідження в широких межах американської /англійської науки,
використання методів аналізу та інтерпретації текстів;
здатні використовувати сучасні складні мовні добре і всебічно ознайомлений з письмовою
рівні англійської мови (C1);
та усною, науковою, публіцистичною англійською мовою та її особливостями властивими і рекламним жанрам та їхнім контекстам;
мають глибокі знання з предмету в контексті
англійського дослідження;
мають знання на рівні В2 другої іноземної мови, яка необхідна для американських досліджень ( з огляду на термінологію).
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в) Уміння

наявність спеціалізованих навичок та глибокої грамотності в галузі американських
досліджень, сформовано міжкультурний
світогляд, здатність досліджувати і розуміти динаміку північно-американських культур,
їхню взаємодію, протистояння історичним
перспективам; вміти інтерпретувати свою
угорську ідентичність;

здатність аналізувати історичні та культурні явища Англії, критично інтерпретувати
формування її світогляду у порівняльному
аспекті. Аналізувати та критично інтерпретувати угорську ідентичність, що має відношення до європейської та англійської мов;

здатність сформувати свої знання з амери- здатність до багатокультурного, синтезуюканістики у глобальному контексті, приділив чого аналізу європейських і неєвропейських
особливу увагу іншим англосаксонським куль- культур;
турам, а також європейським та угорськоамериканським відносинам;
вміння критично аналізувати інформацію, об- розглядати різні типи текстових і культурних
робляти її відповідно до самостійно розро- явищ у декількох аспектах, вміє вивчати рамблених критеріїв, розкривати нові відносини; ки тлумачення;
вміння самостійно вибирати і свідомо за- критично аналізувати інформацію з мовного
стосовувати відповідні методи для аналізу дослідження та її оброблення відповідно до
проблем американізму;
самостійно розроблених критеріїв; вміння
самостійно вибирати та свідомо застосовувати проблеми англійських текстів;
здатність незалежно і критично досліджувати
предмет своєї теми і застосовувати отримані
знання у внутрішньому соціальному і культурному контексті;

можливість розробки, впровадження та аналізу емпіричних наукових даних; здатність
самостійно і критично розкрити зв’язки свого
дослідження;

вміти формулювати свою думку відповідно до професійно-наукових вимог і захищати її на
професійних форумах;
можуть підготувати незалежну презентацію на конференції та наукову публікацію, ефективно висловлювати власну позицію і критично осмислити позицію інших;
здатність представляти американські дослі- знає англійську мову відповідно до рівня видження громадськості;
щого (C1), складного мовного іспиту; можливість професійного використання англійської
мови (іноземної мови) у своїй професійній
діяльності.
с) Ставлення
власні знання північноамериканської та ан- свідомо і критично представляти угорські та
глосаксонської культури надають можливість європейські цінності, важливе культурне, ресвідомо та критично представляти угорські лігійне та соціальне різноманіття меншин;
та європейські цінності під час своєї професійної діяльності, а також важливе культурне,
релігійне різноманіття соціальних меншин;
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завдяки особливим знанням з американісти- постійно навчатися за межами Європи, через
ки, розвивати свої знання з глобальних угор- особливу ситуацію в Англії набувати знань
ських та європейських процесів;
культури англомовних країн;
закріпити і поглибити спеціальний професій- визнавати культурну різноманітність та прагний інтерес до американських досліджень; нути поглибити розуміння її;
використовувати свій досвід для розуміння сучасних соціальних змін;
знання американської проблематики фор- особливий інтерес до англійської мови, помують прагнення до вирішення проблеми у глиблення і затверження її знань на практиці;
контексті міждисциплінарного підходу;
у професійному спілкуванні користуватися науковими етичними стандартами;
слідкувати за темами американської історії у враховувати специфіку Англії і прагнути до
професійному та соціальному контексті;
міждисциплінарного підходу до вирішення
проблем;
прагнути до володіння англійською мовою, а також іншою іноземною на користь професії.
d) Автономність і відповідальність
відповідально представляти професійну та інтелектуальну ідентичність;
співпрацювати у професійній роботі з європейською та неєвропейською спільнотою,
партнерами з обговорення;
критично вирішувати глобальні та вузькоспеціальні проблеми;
відповідально використовувати методи, з якими працюють, у своїй та області автономних
дисциплін, специфіку їхньої методології;
представляти власні наукові висновки і досягнення та брати на себе етичну та професіональну відповідальність.
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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ДОДАТОК Г

ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɂɃ

ȱɇɌȿȽɊȺɌɂȼɇɂɃ

ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ

ɈɉȿɊȺɐȱɃɇɂɃ
Ɇɟɬɨɞɢ

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ

ȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄȺ

Ʉ Ɉ Ɇ ɉ Ɉ ɇ ȿ ɇ Ɍ ɂ

Ɏɨɪɦɢ
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ɉɊȺɄɌɂɑɇȺ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ

Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ

ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȺ

ɐȱɅɖɈȼɂɃ

Ɇɚɝɿɫɬɪɚɬ
2 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ

Ȼɚɤɚɥɚɜɪɿɚɬ
1 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ

ɋɤɥɚɞɨɜɿ

ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ

Ɇɟɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɦɿɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɛɨɪɭɬɚɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɦɟɬɨɞɿɜɩɪɢɣɨɦɿɜɡɚɫɨɛɿɜɜɢɡɧɚɱɚɬɢɮɨɪɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹɡɚɧɹɬɬɹɚɛɨɮɨɪɦɢ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ

ȿɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ

СТРУКТУРА ДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

1
Обов’язкові дисципліни
Основи педагогічної та соціальної психології (2)1
Загальна педагогіка та історія педагогіки (5)
Основи психології
Основи педагогіки
Психологія
Педагогіка
Загальна дидактика (3)
Основи соціальної педагогіки (2)
Дидактика мови та літератури (4)
Шкільна педагогіка та психологія (4)
Педагогічна та психологічна
практика (5).
Безперервна практика навчання в початковій школі (4)
Професійні дисципліни
Дидактика англійської мови /викладання мовних навичок
(1-2) I
Дидактика англійської мови, актуальні питання (3)

Університети

Карловий
університет
2

Університет
імені Марії Кюрі
3

Педагогічний
Університет
імені Комісії НО
4

Вроцлавський
університет
5

Пряшівський
університет
6

7

Будапештський
університет
ELTE

Д одаток Д 1
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗА ПРОГРАМАМИ УНІВЕРСИТЕТІВ КРАЇН В 4

Д ОД АТО К Д

Додатки
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Дидактика літератури (1)
Дидактику англійської мови, викладання компонентів мовної
системи (1-3) І
Дидактика викладання II (1)
Емісія голосу
Основи дидактики
Постійна педагогічна практика у середніх школах (4)
Дидактика предмету (І)(4)
Дидактика предмету (ІІ)(4)
Дидактика елементарного читання і писання (4)
Дидактика англійської мови для початкової освіти 1 (4)
Дидактика англійської мови для початкової освіти 2 (4)
Дидактика літератури при вивченні англійської мови (4)
Дидактика словацької мови та літератури для початкової
освіти 1 (4)
Дидактика словацької мови та літератури для початкової
освіти 2 (4)
Мова і суспільство(5)
Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов(5)
Спеціальні освітні потреби на заняттях з іноземних мов (5)
Інтеркультурна комунікація (5)
Психологія вивчення мови (6)
Методи дослідження в мовознавстві (6)
Планування та оцінка мовного курсу (3)
Освітнє право (кредити не виділено)
Оцінювання у викладанні мови (2)
Теорія навчання і викладання іноземних мов (2)
Сучасний інструментарій учителя (4)

1

2

3

4

5

6

7

Продовження дод. Д. 1
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У дужках вказано кредити.

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

1
Міжнародна комунікація в реальному і віртуальному світі (4)
Методи дослідження в глотодидактиці (15)
Дидактика CALL (11)
Планування і оцінювання мовного курсу у реальному і
віртуальному освітньому середовищі (5) та
Мовна мобільна освіта (6)
Робота з використанням методу онлайн-проектів: інструменти
Web 2.0 (5)
Індивідуальні відмінності в мовній освіті традиційні і віддалені
(6)
Корпусна лінгвістика (3)
Цифрова грамотність (3)
Соціально-психологічні процеси у викладанні мови (3)
Професійні навички для прикладних лінгвістів (3)
Методи дослідження прикладної лінгвістики (6)
Вступ до тестування іноземної мови (3)
Медіація (3)

2

3

4

5

6

7

Закінчення дод. Д. 1

Додатки
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2

1

6. Навчання розповіді.

5. Три етапи підготовки
продуктивного стилю
викладання.

4. Створення послідовного
вираження мови через
репродуктивний процес.

3. Методи, що застосовуються
в стилістичній та комунікаційній
освіті

2. Сенс, мета і зміст стилістичного та комунікаційного
навчання.

1. Концепція стилістичного
викладання в минулому,
сучасне уявлення про
стилістичну та комунікаційну
освіту.

Карловий універстет
“Дидактика чеської мови”

Університети

1. Дидактика мови та літератури як ремесло,
мистецтво та наука

4

Вроцлавський університет
“Дидактика предмету І”

Д одаток Д . 2

2. Література, підручники.
Допоміжні книги для викладання
2. Розвиток ставлення до студента та предмету, що
чеської мови, допоміжні засоби.
відповідає ролі вчителя польської мови;
Відділ чеської мови, тематичні
комісії.
3. Дидактичні принципи,
3. Суб’єктно-cуб’єктні стосунки учня і вчителя
методи навчання (приклади
практичного застосування).
Літературознавчі
Мовознавчі
14. Методи викладання
4. Майстерня викладача
4. Комплексний мовний аналіз
літератури цілісність
польської мови,
аналізу літературного
студентська майстерня
твору
5. Самонавчання
15. Теорія та історія
5. Дидактика фонетики.
викладача польської
літератури в школі
мови
6. Польська мова –
предмет викладання
16. Формування
6. Дидактика морфології.
у середній школі та
літературних концепцій
технікумі, цілі та зміст

1. Сучасна концепція
викладання чеської мови,
рамкові навчальні програми
(RVP).

3
Теми навчальних дисциплін

Західночеський універстет
“Дидактика чеської мови у
початковій школі”

Порівняння змісту навчальних дисциплін у програмі підготовки магістрів
в університетах країн Вишеградської групи

Г. П. П′ятакова
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1

11. Самостійна робота
учнів, вербальні та письмові
перевірки знань, оцінювання та
класифікації.

11. Робота з навчальними
посібниками в стилістичній та
комунікаційній освіті.

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

12. Міжпредметні та
міждисциплінарні відносини,
оновлення та регіоналізація
навчальних програм.
13. Мотивація, творчість,
дидактичні ігри та змагання.

10. Дидактика орфографії.

10. Особливості письмової та
розмовної мови.

12. Методи корекції та
оцінки письмових та усних
стилістичних виразів.

9. Дидактика словотворення.

8. Дидактика лексикології.

7. Дидактика синтаксису.

3

9. Практичний опис процесу та
опис робочого процесу.

2
7. Особливості нарративного
навчання
8. Підготовка простого опису.

20. Сучасна література
на уроках

21. Культурна освіта та культурологія. Інтернет та
мультимедіа на уроках польської мови, гіпертекст
22. Студент як творець/митець.
23. Вроцлавська дидактика мови та літератури

13. Уроки мови та літератури

12. Методи навчання
та формування мовних
навичок

4
7. Мовна, літературна та культурна освіта і
лінгвістика, літературознавство, культурологія;
8. Знання мови, літератури та культури
17. Читання: вибір,
сприймання твору.
9. Мова свідомості
Канон – не-канон;
традиція, ідентичність,
ідентифікація, єдність
18. Збірник літературних
10. Історія мови та
творів; контексти вибору
історична граматика в
літературних творів:
школі
мистецтво, філософія,
критика
19. Історичні події
11. Зв’язок правопису
– сучасні події
і пунктуації зі знанням
(поточні); сучасні часи
мови та правилами
і суб’єктивність як
найважливіші чинники,
мовлення, слухання,
читання, письма;
що визначають читання
літературних творів

Закінчення дод. Д. 2

Додатки
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Д одаток Д . 3
Порівняння змісту навчання за магістерськими програмами
“Англійські дослідження” та “Англійські дослідження
(навчання за кордоном для іноземних студентів)”
(Угорщина, PTE)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обов’язкові дисципліни
Британська соціокультурна історія (4)
Мова в соціокультурному контексті (6)
Професійне письмо (4)
Методологія дослідження (4)
Професійні дисципліни
Система англійської мови в історичній перспективі (6)
Сфера лінгвістичних досліджень (4)
Культурна історія літературних жанрів у Британії (8)
Магістерський семінар (5+5)
Дисципліни за вибором (факультативні)
Актуальні питання літературознавства та культурології
Дисципліни спеціалізації “Прикладна лінгвістика”*
Аналіз дискурсу
Підходи до наративів
Індивідуальні відмінності у SLA
Метафора і думка
Корпусна лінгвістика
Друковані та електронні засоби масової інформації
Соціолінгвістичні аспекти вивчення мови та оцінювання
Англійська лексикологія та лексикографія
Нові англійські мови
Мова та пізнання
Дисципліни спеціалізації “Англійська література”**
Рання сучасна англійська література
Форми англійської прози
Британська та постколоніальна література I.
Модерн та постмодерн у літературі Британських островів I.
Усна та популярна література
Готика та фантастика в англійській літературі
Британська та постколоніальна література II.
Портрети британських канонічних авторів
Порівняльні підходи до британської літератури
Модерн та постмодерн у літературі Британських островів II.

* Всі дисципліни спеціалізації мають 5 кредитів.
** Всі дисципліни спеціалізації мають 5 кредитів.
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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Англ.
досл

Англ.
досл
для іноз.

Додатки
Д одаток Ж . 1
Порівняння підготовки бакалаврів і магістрів
за програмою “Англійська мова і література”
(Cловаччина, Університет Я. Коменського)
Підготовка бакалавра
Підготовка магістра
1
2
Блок обов’язкових дисциплін
Контрастивний аналіз англійської та
Вступ до вивчення англійської мови (3)
словацької мов (4)
Фонетика і фонологія (4)
Морфологія і ситаксис (5)
Вступ до дидактики англійської мови (4)
Дидактика англійської мови (4)
Створення навчальних планів та
Лексикологія та лексикографія (5)
навчальних матеріалів (3)
Вступ до вивчення літератури (3)
Британська література (5+5)
Американська література до кінця 19 ст. (5) Американська література 20-21 ст. (3)
Історія і реалії Великобританії (3)
Історія і реалії США (3),
Вибіркові дисципліни.
Блок “Мова і лінгвістика”
Мовний семінар (3)
Соціолінгвістика
Британська англійська мова (3)
Неологізація англійської лексики (3)
Фразеологія (3)
Історія англійської мови (3)
Історія англійської мови (3)
Англійська мова для спеціальних цілей (3)
Лексико-граматичний аналіз письмового
тексту (3)
Основи перекладу з англійської мови для
Англійська мова для конкретних цілей (3)
вчителів (3)
Основи перекладу з англійської мови для
Лінгвокультурні аспекти дискурсу (3)
вчителів (3)
Основи перекладознавства для вчителів (3) Основи перекладознавства для вчителів (3)
Американська англійська мова (3)
Ефективна комунікація (3)
Творче письмо (3)
Академічне письмо (3)
Аналіз художніх текстів з огляду на читача (3)
Англійська мова для юристів (3)
Вступ до англійської мови для академічних
цілей” (2)
Лінгвістичний аналіз письмового тексту (3)
Блок “Література і культура”
Вступ до канадської літератури (3)
Експеримент у романі
Історія коміксів у США (3)
Жінки та їхнє становище в суспільстві 18–19ст.
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Закінчення дод. Ж. 1
1

2
Позашкільна діяльність” (курс викладають у
Історія Австралії і Нової Зеландії(3)
зимовому та літньому семестрах),
Популярна культура англомовних регіонів (3) Фільмоадаптації літературних творів
Англійський регіональний роман (3)
Американський театр і суспільство
Позашкільна діяльність (3+3)
Південь Америки
Реалії Канади (3)
Чорна література і культура Канади
Історія Канади 20 ст. (3)
Гарлемський Ренесанс
Художня культура Австралії та Нової
Історія і суспільствознавство Канади (3)
Зеландії
Сучасна література і культура корінних
Англійський роман 18 ст. (3)
американців
Британська романна творчість 20-21 ст. (3)
Англійська література для дітей та молоді (3)
Глобальні проблеми в освіті (3)
Історія та реалії англомовних регіонів (3)
Особи, події та система Великої Британії
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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Додатки
Д одаток Ж . 2
Порівняння підготовки бакалаврів і магістрів за програмою
“Англійська мова і культура”
(Cловаччина, Університет Я. Коменського)
Підготовка бакалавра
Підготовка магістра
1
2
Блок обов’язкових дисциплін
Вступ до вивчення англійської мови (3)
Фонетика і фонологія” (4),
Морфологія і синтаксис” (3 +3)
Лексикологія і лексикографія” (3)
Теорія та історія британської літератури”
(4+4)
Американська література до кінця 19 ст. Американська література 20-21 ст. (4)
(4),
“Вступ до процесу перекладу” (2+2)
Переклад з англійської мови” (2)
Вступ до художнього перекладу (2)
Художній переклад (3)
Просемінар з англійського перекладу (2),
Семінар із синхронного перекладу (3+3)
Послідовний переклад з англійської мови” Професійний переклад (3)
(2)
Послідовний переклад на англійську мову”
(2)
Переклад на англійську мову” (2).
Історія і сучасність Великобританії (3+3)
Історія і реалії США до кінця 19 ст. (2)
Історія і реалії США 20-21 ст. (3)
Дисципліни за вибором
“Мова і лінгвістика”
Соціолінгвістика (3)
Мовний семінар (3)
Британська англійська мова(3)
Семантика (3)
Фразеологія (3)
Неологізація англійської лексики
Історія англійської мови (3)
Історія англійської мови (3)
Лексико-граматичний аналіз письмового Лексикологія і лексикографія (3)
тексту (3)
Англійська мова для конкретних цілей (3) Англійська мова для конкретних цілей (3)
Академічне письмо (3)
Творче письмо (3)
Американська англійська мова (3)
Ефективна комунікація(3)
Принципи англійської дидактики для не
педагогів (3+3)
Англійська мова для юристів (3)
Аналіз і створення текстів з огляду на Мовні і презентаційні навички (3+3+3+3)
читача (3)
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Закінчення дод. Ж. 1

1
2
Професійна термінологія (3)
Професійна термінологія (3)
Вступ до англійської мови для академічних Вступ до роботи з інструментами CAT (3+3)
цілей (3)
Розмовна ситуаційна англійська мова (3)
Лінгвокультурні аспекти дискурсу(3)
“Переклад та інтерпретація”
Семінар з перекладу (3)
Семінар з контекстуального перекладу (3+3)
Транслятологічний семінар (3)
Художній переклад (3+3)
Вправи з контекстної імпровізації (3)
Професійний переклад (3+3+3)
Редакторська праця (3)
Конференц-переклад (3+3+3)
Переклад професійних текстів (3+3)
Переклад на англійську мову (3)
Мова та медіа в рекламі (в перекладі) (3)
Переклад аудіовізуальних текстів (3)
Синхронний переклад (3+3+3+3)
Переклад драматичних творів (3)
Переклад дитячої літератури (3)
“Література і культура”
Англійський роман 18 ст (3).
Експеримент у романі
Британська романна творчість 20 ст. (3)
Давня англійська література (2)
Англійський регіональний роман (3)
Особи, події та система Великобританії (3)
Англійська література для дітей та Майстер клас з літературного аналізу
молоді (3)
Історія коміксів в США (3)
Фільмова адаптація літературних творів
(3)
Вступ до канадської літератури (3+3)
Локалізація (3)
Реалії Канади (3)
Історія і суспільствознавство Канади (4)
Чорна культура Канади (3)
Історія Канади 20 ст.(3)
Реалії Австралії і Нової Зеландії (3+3)
Художня культура Австралії і Нової Зеландії
(3)
Популярна культура англомовних країн (3) Жінки та їхнє становище у суспільстві 1819 ст.(3)
Гарлемський Ренесанс (3)
Гарлемський Ренесанс (3)
Позашкільна діяльність (3+3)
Позашкільна діяльність (3+3)
Південь Америки (3)
Американський театр і суспільство (3)
Сучасна література і культура корінних
американців (3)
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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Додатки
ДОДАТОК З
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ В 4
Д одаток З .1
Перша модель підготовки магістра-філолога

ȱ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɦɚɝɿɫɬɪɚ
ɡ ɦɨɜɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɜɱɢɬɟɥ ɹ

Ɂ
ɦ
ɿ
ɫ
ɬ
ɨ
ɫ
ɜ
ɿ
ɬ
ɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ/ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
8–14
30–78
Ɉɫɧɨɜɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ,
ɁɆȱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɛɿɡɧɟɫ, ɬɭɪɢɡɦ

Д одаток З .2

Ⱦɨɞɚɬɨɤ
Ɂ.2.модель
Ⱦɪɭɝɚɦɨɞɟɥɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɝɿɫɬɪɚ-ɮɿɥɨɥɨɝɚ
Друга
підготовки
магістра-філолога
ȱȱ ɦɨɞɟɥɶ

Ɂ
ɦ
ɿ
ɫ
ɬ

ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɮɿɥɨɥɨɝɚ
ɡɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨɸ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝ ɫ
ɜ
ɿ
ɬ
ɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ/ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
44–46
22–32
Ɉɫɧɨɜɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ

Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ,
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ

ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ/ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ,
ɁɆȱ, ɛɿɡɧɟɫ, ɬɭɪɢɡɦ
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Д одаток З .3
Третя модель підготовки магістра-філолога

ȱȱȱ ɦɨɞɟɥɶ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ/ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
18–22
28–32
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ

Ɂ
ɦ
ɿ
ɫ
ɬ

ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɮɿɥɨɥɨɝɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ
(ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɨ
ɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ) ɫ
ɜ
ɿ
ɬ
ɢ

ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɫɥɭɠɛɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɟɧɬɪɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɛɿɡɧɟɫ, ɬɭɪɢɡɦ, ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɁɆȱ

Д одаток З .4
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɂ.4. ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-ɮɿɥɨɥɨɝɚ
Четверта модель підготовки магістра-філолога

IV Ɇɨɞɟɥɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɮɿɥɨɥɨɝɚɜɱɢɬɟɥɹ ɦɨɜɢ
ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ,
ɫɟɪɟɞɧɿɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɲɤɿɥ, ɜɫɿɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ
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Ɂ
ɦ
ɿ
ɫ
ɬ
ɨ
ɫ
ɜ
ɿ
ɬ
ɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ/ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
8–12
60–64
16–2045–50
ɡɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɡɧɚɧɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɦɟɬɨɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ
ɲɤɨɥɿ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɯ, ɁɆȱ

Додатки
Д одаток З .5
П’ята модель підготовки магістра-філолога

VɆɨɞɟɥɶ

Ɂ
ɦ
ɿ
ɫ
ɬ

ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɨɜɢ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɨɜɢ
ɨ
ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɫ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɜ
ɦɟɧɲɢɧ
ɿ
ɬ
ɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ/ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
24–32
80–90
Ȼɚɡɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɡɧɚɧɧɹ

Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ

45–50
ɡɧɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ

ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣ ɰɢɤɥ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣɰɢɤɥ
ɦɟɬɨɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ
ɲɤɨɥɿ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɯ, ɁɆȱ
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ДОДАТОК К
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КАРЛОВОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Зміст підготовки за програмою
Зміст підготовки за програмою
“Англійська мова”
“Вчитель англійської мови”
1
2
Мовознавчий цикл
Читання з семантики та прагматики (3)
Чеська мова (2)
Компаративна фонетика (5)
Фонетика, фонологія англійської мови І, ІІ
(2+3)
Соціофонетика (5) /Соціофонетика і
дискурс (5)
Психофонетика (5)
Психолінгвістика (5)/ Практична
психолінгвістика (5)
Лексикологія І, ІІ (5+5)
Лексикологія англійської мови (3)
Прагматика (5)/Прагматичні аспекти
Морфологія англійської мови І,ІІ (2+4)
мовлення (5)
Вступ до англійської лексикографії (5)
Вступ до англійської мови (3)
Синтаксис ІІ (5) Cтилістика (5)
Синтаксис англійської мови І, ІІ (2+3)
Історія лінгвістики англійської мови А, В
Лінгвістика тексту І, ІІ (2+3)
(5+5)
Контрастивна граматика (5)
Вибрані розділи з мовознавства (2)
Вступ до теорії дискурсу ( 5)
Мовознавчий семінар І-VІ (15)
Світова англістика – англістика як мова
франків (5)
Кількісні дослідження в галузі прикладної
лінгвістики І, ІІ (5+5)
Мовна варіативність та зміни акцентів в
англійській мові (5)
Багатофакторний аналіз особливостей:
кількісний метод якісної лінгвістики (5)
Вступ до англійської фразеології (5)
Мова і гендер : проведення тематичного
дослідження (5)
Емпіричні методи в лінгвістиці (4)
Літературознавчий цикл
Читання історичних англійських текстів І:
Вступ до літератури (3)
період англійської давнини (5)
Англійська література (2)
Мова і література середньовіччя (5)
Філологічний аналіз середньовічних та
Англійська і британська література І, ІІ (3+4)
ранньомодерних англійських текстів (5)
Читання історичних англійських текстів ІІ:
Американська література І, ІІ (2+3)
період англійського середньовіччя (5)
Моделі мовної продукції (5)
Дитяча література (1)
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Додатки
Продовження дод. К
1

2
Перекладознавчий цикл
Лінгвістичні аспекти перекладу (5)
Переклад І (2)
Переклад ІІ (2)
Методико-педагогічний цикл
Дидактика англійської мови І, ІІ (5+5)
Основи психології (2)
Навчання навичкам продуктивного
Основи педагогіки та соціальної психології
мовлення (5)
(2)
Навчання навичкам сприйнятливого
Загальна теорія іта історія педагогіки (5)
мовлення (5)
Викладання граматики англійської мови як Загальна дидактика (3)
іноземної (5)
Основи соціальної педагогіки (2)
Спостереження в англійській мові як
іноземній (ELT) (5)
Спеціальні освітні потреби в англійській
Педагогіка і психологія школи (4)
мові як іноземній (ELT) (5)
Оволодіння мовою (проблеми білінгвізму)
Основи соціальної педагогіки (2)
(5)
Навчання письму на англійській мові (5)
Психолого-педагогічна практика (5)
Педагогічна практика (5)
Педагогічна практика у початковій школі (4)
Педагогічна практика у середній школі (4)
Дидактика І, ІІ (2)
Дидактика літератури (2)
Дидактика англійської мови, викладання
компонентів системи мови (3)
Дидактика англійської мови, викладання
мовленнєвих навичок (2)
Дидактика англійської мови, методи
викладання І, ІІ (1+1)
Дидактика англійської мови, актуальні
питання (3)
Педагогічна практика у початковій школі (4)
Педагогічна практика у середній школі (4)
Історико-культурознавчий цикл
Текст і образ в Англосакській Англії (5)
Історія Великобританії і США І, ІІ(1+2)
Вступ до філософського дискурсу І, ІІ (2)
Середньовічні концептуальні конфлікти та
протиставлення: текст та зображення (5)
Середньовічні концептуальні конфлікти та
Філософія педагогічної галузі (І, ІІ) (2)
протиставлення: цифрові гуманітарні науки
у дослідженні минулого (5)
Середньовічні концептуальні конфлікти та
протиставлення: метафори (5)*
Розповідь та репрезентація в англійському
середньовічному мистецтві (5)
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Закінчення дод. К

1
2
Основні теми християнської іконографії (5)
Міждисциплінарні підходи до мови та її
використання I (3)
Цифрові (Digital) дисципліни
Обробка даних (Digital) (3)
Корпусна лінгвістика І (основи роботи з
мовними корпусами) (5)
Корпусна лінгвістика вступ до англійської
корпусної лінгвістики (5)
Корпусна лінгвістика ІІ: вивчення корпусної
лінгвістики (5)
Англійська корпусна лінгвістика у діахронії
(5)/Англомовні дослідження у діахронії (5)
Цифрові наукові видання: рукописи, тексти
та кодування TEI (2)*
Формування цифрових (digitální)
компетенцій (4)
Дослідження англійської корпусної
лінгвістики (5)
Корпусні підходи у критичному аналізі
дискурсу (5)
Теоретичні основи статистичного
оцінювання мовних даних в R (8)
Англійська мова та корпус I: Основи роботи
з мовними корпусами (5)
Курси для чеських студентів, які відвідують курси в університетах за кордоном**
Англійська лінгвістика/дидактика в
інтернатурі за кордоном I–V (25)
* Пояснення до курсів з зірочкою у тексті р. монографії 3.3
** Пояснення до курсів з зірочкою у тексті р. монографії 5.2.
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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Додатки
ДОДАТОК Л
ПОРІВНЯННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ УГОРСЬКОЇ МОВИ
І ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Зміст підготовки вчителя угорської мови і Зміст підготовки вчителя угорської мови і
літератури початкової школи
літератури середньої школи
1
2
Базові професійні знання:
мовознавчі дисципліни
(4–6 кредитів)
Лінгвістика: основи мовознавства (поняття мови, багатомовний підхід; мова як знакова
система, мова і мислення, мова і дія, мова і творчість, загальні питання наукового дослідження мови, лінгвістики і викладання рідної мови).
Основи одержання лінгвістичних знань (напрями досліджень, методи лінгвістики,
використання бібліотеки та Інтернету).
літературознавчі дисципліни
(4–6 кредитів)
Основи літературознавства (поняття літератури, поетичні системи, загальні питання
наукового дослідження літератури, викладання літератури).
Основи набуття літературних знань (дослідження з літературознавства, методи,
джерела наукових знань; використання бібліотеки та Інтернету).
Професійні знання основного матеріалу:
мовознавчі дисципліни
(30–32 кредити)
Лінгвістика (текст і спілкування, усне і письмове, міжособистісне та спілкування у групі,
громадські та масові комунікації, невербальне спілкування, знання з прагматики, текстові
знання, теорія тексту, текстова типологія, написання та аналіз тексту, риторика; норми
письмової та усної мови).
Мова і суспільство (мова як динамічна система, мовна мінливість і мовна варіативність,
сертифікація мови, соціолінгвістика; діалектологію (світ мови та його різноманітність, мова
і глобальність, мовні контактні явища).
Система опису мовних рівнів (голоси, алтайські мови, наративи).
Стилістика (елементи, інструменти, шари, варіації стилів).
Історія мови (періоди мовної історії, свідчення мови фінно-угорських народів, причини
мовної варіативності, тенденції розвитку мови, діаспора та текстові спогади, словники,
історія угорської лексикографії).
літературознавчі дисципліни
(30–32 кредити)
Літературна теорія (поетичні особливості літературного тексту, жанри літератури, аналіз
літературних творів, процедури інтерпретації).
Світова література (стилі, автори, твори, історія культури та літератури, спільне
мистецтво, підходи до культурології, тема, мотив, архетип).
Давня угорська література (доба, автори, твори, історія літератури, культурологічний
огляд).
Класична угорська література (доба, автори, твори, історія літератури, культурологічний
огляд).
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Закінчення дод. Л

1
2
Сучасна угорська література (доба, автори, твори, історія літератури, культурологічний
огляд).
Знання навчання у початковій/середній школі:
мовознавчі дисципліни
(8–10 кредитів)
(16–20 кредитів)
Лінгвістика (риторика, спілкування, мова, Лінгвістика: основні тенденції в описі мови
обробка тексту, мисленнєві операції, ана- (класичний, перетворювальний генераліз дискурсу в класі.
тив, функціональні та когнітивні граматичні
підходи та методи аналізу, аналіз корпусної
лінгвістики).
Текст і навчання (процедури підтримки Історія угорської мови (аналіз текстів,
навчання, створення тексту, розуміння чи- історія мови, історична діалектологія, істотання.
рична морфологія).
Прикладна лінгвістика (мова та мов- Прикладна лінгвістика (психо-лінгвістика,
лення, використання національної мови, контрастивна лінгвістика, лексикологія,
граматичний аналіз, вивчення рідної мови лексикографія, комп’ютерна лінгвістика).
та психолінгвістика).
Мова та суспільство (використання мови
національних меншин, мовна політика,
мовні права, мовна дискримінація, мовне
планування та мовна стратегія, мовна
політика Є С).
Знання тексту та спілкування (функціональна когнітивна стилістика, підхід до
теорії дії, взаємодії, прагматичний підхід, структурний і операційний підхід у застосуванні тексту, аналіз дискурсу в класі).
літературознавчі дисципліни
(8–10 кредитів)
(16–20 кредитів)
Література (функції та ефекти худож- Література (функції та ефекти художнього
нього вираження, інструменти стилю, роз- вираження, інструменти стилю).
важальна література, звукова обробка
фільмів).
Музика, художні аспекти та зв’язки з Література та мистецтво.
іншими мистецтвами
Літературні та культурні традиції.
Естетичні якості звуків; читання, аналіз,
оцінювання.
Літературне життя і популярна культура.
(10–15кредитів)
Наукові семінари
(лінгвістичний, літературний)
Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм
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Додатки
ДОДАТОК М
СХЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̥̞̭̯̬̌̐̌-̴̨̨̞̣̣̐̌

мовознавчі

̸̭̯̬̯̖̞̦̌̐̌

̶̨̨̡̭̞̱̣̯̱̬̦̽̌

ʤʶʤ ̱̞̦̦̞̏̌̔̀̏̌

̡̨̡̛̥̖̯̥̱̦̞̯̦̌̌̏̌

̨̖̬̣̦̏̍̌̽-̡̨̡̛̥̱̦̞̯̦̌̏̌

̸̛̪̬̥̯̦̌̐̌̌

̶̸̨̨̛̭̞̣̞̦̞̭̯̦̐̌

̸̛̣̞̦̞̭̯̦̐̏̌

літературознавчі

̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯̽ ̡̛̦̣̞̯̌̌̌ ̡̯̖̭̯̱

̨̡̨̣̦̦̱̌̐̌̽̌̏̌̚

̵̸̨̨̨̛̱̯̪̭̣̞̦̌̐̌

̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯̽ ̸̡̪̖̬̖̣̌̔̌̌

̶̨̨̨̨̛̭̞̣̦̭̭̯̞̭̦̌̽̍̌

̴̶̵̸̨̨̨̛̛̖̬̖̦̞̣̦̪̭̣̞̦̔̌̽̐̌

̴̶̨̞̦̬̥̞̜̦̌̌

̡̛̞̦̯̖̬̯̦̌̏̌

̶̵̸̨̨̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̞̦̌̽̐̌

̡̥̞̙̱̣̯̱̬̦̽̌

̸̨̛̥̖̯̦̔̌

комунікативна

̴̨̪̬̖̭̞̜̦̌

загальнокультурна

̴̶̨̞̦̬̥̞̜̦̌̌

̶̭̪̖̞̣̦̌̽̌

̨̖̬̣̦̏̍̌̽-̡̨̛̦̞̯̦̐̏̌

̪̬̖̥̖̯̦̞̔

̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐

̸̡̛̛̯̦̔̔̌̌

̡̨̨̦̱̌̏-̶̨̡̛̭̣̞̦̔̔̽̌

̡̛̬̖̯̦̌̏̌

̨̯̣̖̬̦̯̦̌̌
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ДОДАТОК Н
ПРАВИЛА ПРОГРАМИ СТИПЕНДІЙ V4EAP,
ЯКІ ФІНАНСУЄ МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД

Відповідно до статей 2 та 20 Статуту Міжнародного Вишеградського фонду (далі – Фонд)
Рада міністрів видає ці умови для визначення правил процедури підготовки, затвердження
та реалізації Стипендіальної програми V4EaP (далі – “Стипендіальна програма”), які
визначені Статутом.
Глава I – Цілі програми стипендій
Стаття 1
Стипендіальна програма – це спеціальна програма Фонду, створена для полегшення
академічних обмінів шляхом надання фінансової підтримки студентам або дослідникам,
які є громадянами країн Східного партнерства: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна у країнах V4: Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина
(далі – держави-члени). Усі вищі навчальні заклади, акредитовані урядами (міністерствами,
відповідальними за вищу освіту), та інститутами академій наук (далі лише “університет/
установа”) мають право бути приймаючими, а також домашніми установами. Метою
програми стипендій є підтримка мобільності студентів і дослідників серед зазначених країн.
Розділ II – Правомочність та підготовка
Стаття 2
Стипендії надають для навчальних/дослідницьких проектів, зазначених у поданій заявці.
Країна громадянства та постійного проживання відрізняється від країни перебування.
Домашній та приймаючий університет заявника повинен бути різним, тобто попередній
рівень університетського навчання повинен бути завершений в іншій країні, ніж країназаявник. Заявник на підтримку стипендії подає не більше ніж одну заявку протягом одного
терміну. У випадку, якщо заявник подає більше, ніж одну заявку, Фонд реєструє та розглядає
перше доставлене.
Стаття 3
Успішні претенденти знову мають право подати заявку на отримання стипендіальної
програми; однак максимальний термін підтримки стипендії Фонду становить 4 семестри.
Стаття 4
Тривалість періоду навчання/дослідження становить 10 місяців (2 семестри) або 5 місяців
(1 семестр). Максимальна тривалість підтримуваних досліджень для заявників, які
подають заявку на отримання стипендії магістра, становить 20 місяців (4 семестри). Можна
підтримувати програму навчання магістра за допомогою однієї програми.
Рівень підтримуваних досліджень:
• Магістерські дослідження (студент повинен навчатися щонайменше 4 семестри вдома
в університеті до подачі заявки і протягом усього періоду стипендії повинен бути
зарахований до програми денного навчання),
• Пост-магістр (докторські програми або незалежні дослідження)
Стаття 5
Виконавчий директор відповідає за належне оголошення Програми стипендій відповідно до
рішення Конференції Міністрів.
Глава III – Форма заявки
Стаття 6
Секретаріат Фонду зобов’язаний дати кожному заявнику анкету. Форма заявки доступна в
режимі онлайн на веб-сайті Фонду. Заявка на фінансову субсидію повинна бути заповнена
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та зареєстрована англійською мовою онлайн у встановленій формі, а потім надіслана в
друкованому вигляді до секретаріату Фонду.
Стаття 7
Обов’язкові додатки до форми заявки такі:
1) Засвідчений переклад диплома магістра або останнього отриманого диплома (у разі,
якщо заявник не закінчив магістратуру, він/вона повинен надати сертифікат, в якому
зазначені поточний рік навчання в університеті та очікувана дата отримання диплому
магістра, виданий домашнім університетом). Якщо подають заявку на отримання стипендії
магістра, то також потрібна довідка з академічними записами.
2) Лист про прийняття від приймаючого університету/установи при подачі заявки має мати
дату не пізніше трьох місяців. Якщо заявник подав заявку на курси, які вимагають вступних
тестів або особистого інтерв’ю (результати яких будуть відомі тільки після закінчення терміну
подачі заявок на стипендіальну програму), заявник повинен надати докази своєї заявки
на навчання для приймаючого університету/установи. Фактичний лист-акцепт подається
до підписання контракту з Фондом не пізніше кінця липня відповідного року. Якщо заявку
подали на стипендію після вступу в магістратуру, необхідно представити рекомендаційний
лист від домашнього університету (також зазначити, що університет погоджується з умовами
перебування за кордоном, які запропоновані).
3) Робочий план періоду навчання/дослідження, прийнятий приймаючим університетом /
установою, що не перевищує 3 місяців від часу подання заявки. Якщо заявник подав
заявку на курси, які вимагають вступних тестів або особистого інтерв’ю (результати яких
будуть відомі лише після закінчення терміну подачі заявок на стипендіальну програму),
заявник повинен подати проект робочого плану. Робочий план, прийнятий приймаючим
університетом/ установою, подається до підписання контракту з Фондом не пізніше кінця
липня відповідного року.
Стаття 8
Заява повинна бути зареєстрована та надіслана в режимі онлайн, а також поштою або
доставлена особисто за адресою: Міжнародний Вишеградський Фонд, Kráľovské udolie 8,
811 02 Bratislava, Словацька Республіка. Контактна інформація: http://www.visegradfund.org/.
Глава IV – Вибір та затвердження
Стаття 9
Секретаріат Фонду реєструє всі заявки, відповідно до порядку їхнього отримання. Секретаріат Фонду переглядає отримані заявки для перевірки їхньої відповідності формальним
вимогам. Кінцевий термін подачі заявок – остання дата поштового штемпеля та повідомлення
електронної пошти – 31 січня кожного року. Найпершою датою початку дослідження/дослідницького проекту є вересень відповідного року.
Стаття 10
Виконавчий директор переглядає кожну заявку щодо її змісту та відповідності нормам
Фонду, зокрема. Секретаріат має право перевіряти дані, які наведені в заявці. Виконавчий
директор готує письмову заяву, в якій він/вона подає свою позицію щодо заявника.
Виконавчий директор надає повний перелік отриманих заяв членам Ради послів.
Стаття 11
Комісія з відбору складається з чотирьох членів з академічних кіл (по одному з кожної
держави-члена) і чотирьох з міністерств, відповідальних за вищу освіту (по одному з кожної
держави-члена). Комітет приймає рішення щодо рейтингу кандидатів, які діють на основі
консенсусу. Відбіркова комісія оцінюватиме заявників на основі їхнього наукового рівня та
оригінальності; у разі отримання стипендій магістра, також будуть розглянуті мотивація
заявників і розшифрування записів.
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Стаття 12
Засідання Відбіркового комітету організовують у державах-членах відповідним Міністерством
освіти в тісній співпраці з Секретаріатом Фонду до 30 квітня кожного року. Офіційною мовою
засідання Відбіркового комітету є англійська.
Стаття 13
Відбірна комісія після кожної сесії готує список, який визначає успішних заявників, починаючи
з найкращого і вказуючи приймаючу країну. Виконавчий директор Фонду підсумовує записи
всіх сесій з відбору та надає Раді послів остаточний список рекомендованих заявників,
беручи до уваги принцип рівного розподілу заявників між державами-членами.
Стаття 14
На своєму засіданні (до 15 травня кожного року) Рада послів затверджує остаточні списки
успішних заявників. Рішення Ради послів є остаточними. Ці рішення не є підставою для
судового розгляду і не вимагають детального обґрунтування.
Стаття 15
У випадку, якщо відстань між нинішнім університетом/роботодавцем та приймаючим
університетом/закладом вченого становить понад 1500 км, Фонд може в обґрунтованих
випадках надавати грант для відрядження вибраним вченим. Грант на відрядження – це
одноразовий внесок Фонду до транспортних витрат вченого, пов’язаний із затвердженим
навчальним/дослідницьким проектом. Грант на відрядження буде наданий на початку
періоду стипендійної програми разом з першим внеском стипендії, після того, як Фонд
отримає письмове підтвердження приїзду вченого з приймаючого університету/ установи.
Вчений не може приймати будь-який інший грант для подорожей з будь-якої з країн-членів
В 4 для того ж самого навчального/дослідницького проекту.
Стаття 16
У разі схвалення заявки на стипендію Рада послів уповноважує Виконавчого директора
підписати контракт зі вченим і приймаючим університетом/ установою (зразки яких доступні в
Інтернеті на сайті Фонду). У разі затвердження гранту на подорож, Рада послів уповноважує
виконавчого директора підписати поправку до договору з науковцем. У разі неможливості
підписання контракту або поправки Фонд зв’язується з наступним заявником відповідно до
рейтингового відбору.
Стаття 17
Заявка на стипендію вважається визначеною після підписання контракту.
Стаття 18
Договір між Фондом і вченим має бути підписаний до 15 вересня.
Виконавчий директор Фонду зобов’язаний повідомити заявників про відхилення або
затвердження Радою їхніх заяв на стипендії до 15 травня відповідного року.
Стаття 19
Секретаріат Фонду оплачує експертні винагороди, витрати на транспорт та проживання для
академічних членів відбіркових комітетів.
Глава V – Виплата стипендій
Стаття 20
Конференція Міністрів заздалегідь визначає та оголошує фінансові умови субсидій, які
передбачені Програмою стипендій (імовірно, у жовтні кожного року).
Стаття 21
Стипендіат зобов’язаний навчатися або проводити дослідження відповідно до строків і
фінансових умов, узгоджених у договорі. Виплати з Фонду будуть перераховані на початку
кожного семестру (п’ятимісячний період для дослідників) після того, як Фонд отримає
письмове підтвердження із зазначенням дати прибуття вченого; подальші внески (якщо
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це доречно) будуть перераховані на рахунок вченого після отримання Фондом письмового
підтвердження, що містить наступну інформацію:
– дати запланованого завершення підтримуваних навчання та дослідження;
– прогрес у підтримці навчання у випадку післядипломної освіти або розшифрування
записів/ звітів про хід виконання підтримуваних досліджень у разі отримання стипендії
магістра, виданої приймаючим університетом/ установою.
Стаття 22
Вчений не може отримувати будь-яку іншу державну стипендію з будь-якої з країни-члена
В 4 або ЄС одночасно зі стипендією Міжнародного Вишеградського фонду.
Стаття 23
У випадку, якщо вчений не виконує своїх обов’язків по відношенню до приймаючого
університету/установи за його/її власною провиною, або добровільно припиняє навчання
або дослідження, він/вона буде зобов’язаний повернути Фонду всі кошти вже сплачені в
рамках стипендії відповідно до положень договору, укладеного між вченим і Фондом.
Рада послів має змогу затверджувати будь-яке звільнення від цього зобов’язання лише у
виняткових випадках, за письмовою заявою вченого.
Стаття 24
Цей Регламент набирає чинності з дня затвердження Конференцією Міністрів.

Перекладено за джерелом: Rules of the V4EaP Scholarship Program Financed by the International Visegrad Fund/ Rules – EaP 1.pdf. URL: .org/archive/documents/visegrad-scholar ship-program.
(дата звернення: 09.10.2019)
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Соціологія освіти

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Магістерська робота

Виробнича (перекладацька)практика

Педагогічна (асистентська) практика

Педагогіка (та психологія, майстерність діяльності) вищої школи

Методологія організації наукових досліджень з основами
інтелектуальної власності/Методика наукових досліджень

Філософія мови/освіти/науки
Філософія літератури і освіти

2

1

КПНУ
3

4

ЧНУ

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

КНУ

Університети

ЛНУ
5

СНУ
6

7

НаУКМА

Порівняння змісту підготовки магістрів філологів
в університетах України. Дисципліни загальної підготовки

8

ТНПУ
9

МНУ
10

Д одаток П. 1

МДУ
11

12

ВДУ

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

13

ХНУ
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Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

Професійна та корпоративна етика

Глобальні проблеми сучасності

Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях

Методика навчання російської мови і світової літератури у вищій
школі

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу/Теорія і практика
перекладу

Актуальні (теоретичні і прикладні) проблеми сучасної лінгвістичної
науки

Теорія мовознавства (англомовний курс)/Германське мовознавство
та історія лінгвістичних вчень (німецькомовний курс)

Теорія літератури та історія літературно-художньої критики
(англомовний курс)

Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Наукова іноземна мова/Іноземна мова для академічного
спілкування/в міжкультурній комунікації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Закінчення дод. П. 1
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2

1

Етнолінгвістика
Комунікативна лінгвістика
Лінгвокультурологія
Теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики
Теоретичні питання граматики укр. мови/ Теоретичні питання
граматики
Теоретичні проблеми синтаксису сучасної укр. мови
Практична лексикографія
Українська мова в контексті глобалізаційних процесів
Теоретичні основи функційного синтаксису
Історія української літературної мови

Мовознавчі
Загальне мовознавство (та теорія лінгвістичних вчень)
Історія українського мовознавства
Лексико-семантична система української мови
Теорія мови (Новітні напрями сучасної лінгвістики)
Український словотвір в ареальному та історичному аспектах
Морфологічні категорії української мови
Теоретичні основи функційної морфології
Основи термінознавства
Українське термінознавство
Прикладна лінгвістика/ Лінгвістичні студії

КНУ

Університети

НУКМА

СНУ

ЛНУ

ЧНУ

КПНУ

Д одаток П. 2

ХНУ

ВДУ

МДУ

МНУ
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Порівняння змісту підготовки магістрів філологів в університетах України.
Дисципліни професійної підготовки

Г. П. П′ятакова
Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

1
Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві
Українська мова у професійному спілкуванні
Загальнотеоретичний курс іноземної мови
Новітні напрями дослідження англійської / російської мови
Теорія англійської / російської мови
Лінгвістична прагматика
Сучасні аспекти лінгвістики /Історія і теорія лінгвістики
Лінгводидактика
Сучасні лінгвістичні практики та теорія другої мови (німецька /
французька/іспанська мова)
Практикум (другої іноземної) мови
Сучасні теорії мовної комунікації. Інноваційні процеси в мові ІКT
Когнітивна лінгвістика /Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики/
Основи когнітології
Когнітивні підстави мовної еволюції
Практичний курс основної (польської, англійської, німецької) мови
Мовна гра в різних дискурсах
Прагмастилістика синтаксичних одиниць у засобах масової
інформації
Синтаксис наукового мовлення І. Франка
Неологія і неографія
Соціолінгвістика
Психолінгвістика
Порівняльна граматика слов’янських мов/ Порівняльна морфологія
східнослов’янських мов
Теоретичні проблеми синтаксису сучасної української мови
Новітні тенденції у розвитку словацької/ хорватської / чеської/
польської мови
Культура словацької/ хорватської/ чеської/польської мови: актуальні
проблеми
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Додатки

473

1
Теоретичні питання слов’янського мовознавства
Загальнотеоретичний курс іноземної мови
Професійна англійська мова / Наукова англійська мова
Друга/третя/ іноземна / слов’янська мова
Спецкурс з другої іноземної мови
Латинська мова і автори
Грецька мова і автори
Сучасна грецька мова
Польське медійне мовлення
Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійська мова)
Комунікативні стратегії другої іноземної мови (англійська мова)
Комунікативні стратегії (російська мова): типологія і класифікація/
дискурсивий і міжкультурний виміри
Іноземна мова за науковопрофесійним спрямуванням
Комунікативна граматика російської мови
Порівняльне/ зіставне мовознавство
Проміжні рівні мовної системи
Українська ономастика/ Актуальні питання ономастики/ Теорія і
практика ономастичних досліджень
Мовне планування в Україні
Історична діалектологія української мови
Ділова українська мова в публічному управлінні
Тестування та оцінювання знань з іноземної мови/ Тестові стратегії
Наукова комунікація іноземною мовою (англійська)
Літературознавчі
Теорія літератури (та літературознавчі методології)
Актуальні проблеми сучасного літературознавства
Актуальні проблеми класичної російської літератури
Українська проза 20-х років ХХ ст.
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Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

Дитяча література
Українська агіографічна традиція
Міфологія і фольклор.
Фольклор і художня література
Порівняльна фольклористика
Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика
Теорія літературного твору
Література факту
Слов’янські літератури в європейському контексті
Світова література ХХ-ХХІ ст./Заруб. література ХХ–ХХІ ст.

1
Сучасна теорія та історія літератури
Історія українського літературознавства
Теорія стилів, жанрів, напрямів
Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства
ХХ ст.
Порівняльне літературознавство
Сучасна українська література
Еволюція українського історичного роману
Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури
Етноментальна модель української літератури
Українська література у світовому контексті
Новітня українська література. Майстерність критичної інтерпретації
Тенденції розвитку новітньої української/російської літератури
Сучасний літературний процес
Українське літературне бароко
Проблеми поетики
Поетика усної словесності (слов.)
Поетика народної прози
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Продовження дод. П. 2

Додатки

475

1
Література країни, мова якої вивчається
Сучасна література країн, мова яких вивчається
Актуальні проблеми сучасної російської прози і поезії
Поетика “нової драми” в російській літературі XІX–XX ст.
Постмодернізм у слов’янських літературах
Критичний дискурс сучасної української літератури /Історія
української літературної критики
Історія слов’янської літературної критики
Польська література 1890-1930 рр
Британська і американська література ХХI ст./Американська
література ХХ–ХХІ ст.
Новітні тенденції у розвитку російської/словацької/хорватської/
чеської / польської літератури
Французька/німецька література кінця ХІХ початку ХХ ст./І-ї (ІІ-ї)
половини ХХ ст.
Література народів сходу
Література англомовних країн
Філологічний аналіз та інтерпретація художнього тексту
Критика та герменевтика давньогрецьких текстів /латинських текстів
Філологічний аналіз (лінгвістичний/ літературознавчий аналіз
художнього тексту)
Інтертекстуальність літературного твору
Аналіз поетичного тексту
Літературознавчий аналіз середньовічного й ранньомодерного тексту
Аналіз тексту (Літературознавчий аналіз художнього тексту)
Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін/проблеми
філології
Художня парадигма сучасної слов’янської прози
Семіотика тексту
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Лінгвокраїнознавство країн другої іноземн. мови та практичний курс
Перекладознавчі
Техніка перекладу
Теорія і практика перекладу/Галузевий переклад
Загальна теорія перекладу та міжмовної (мовної) комунікації
Міжкультурна ділова комунікація (та переклад ділових паперів)/
Переклад стандартизованої документації/Публічна комунікація
Сучасний комунікативний простір
Актуальні проблеми перекладознавства

Ґендерний дискурс українського модернізму
Дискурс сучасних ЗМІ
Сучасний політичний дискурс/Інституційний дискурс

1
Інтерпретація класичної української літератури
Дискурсивний аналіз/Метадискурс сучасної літератури
Літературне редагування
Риторика, лінгвоаналіз художнього тексту
Методи лінгвістичних (лінгво-емпіричних)досліджень /Аналіз
змістовної структури тексту
Методологія і методи філологічного/ лінгвістичного/
літературознавчого досліджень
Історико-культурологічні
Постмодерністські тенденції у філософії і культурі
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу
Історія та культура країн англомовного простору
Цивільний захист та охорона праці в галузі
Інтелектуальна власність
Література та політика в ХІХ–ХХ ст.: європейський контекст
Література в контексті культурних студій
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Додатки

477

478

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

1
Практика (типи) усного та письмового перекладу/Усний послідовний
переклад
Вступ до письмового перекладу
Українське перекладознавство
Інтерпретація тексту
Методико-педагогічні
Педагогіка (і психологія) вищої школи
Педагогічна деонтологія
Педагогіка і майстерність діяльності
Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ
Методика викладання фахових дисциплін (мовознавчих і
літературознавчих) у вищій школі (та ЗСО)
Теорія і методика профільного навчання у ЗСО
Методика виклад. філологічних і перекладознавчих дисциплін,
іноземної мови у ЗВО
Методика викладання української мови/літератури у вищій школі
Методика виклад./навчання укр. мови/літератури в середній школі
Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі
Методика викладання іноземної/російської мови у ЗВО
Професійна майстерність викладача-філолога
Прикладні технології
ІКТ в науковому дослідженні і педагогічній діяльності
Педагогічні технології філологічної освіти (мова, література) (4 кр.)
Сучасні технології навчання іноземної мови/літератури в старшій
школі
Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці
Інформаційні технології у викладання англійської і російської мов/
Використання інформ.-комунікат. технологій у професійній діяльності
Освітній менеджмент/Менеджмент в освіті
Теорія і методика педагогічного експерименту
Теорія і практика управління закладом освіти
Текст. Педагогічний дискурс
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2

1

Мовознавчі
Актуальні проблеми української граматики
Актуальні проблеми українського мовознавства
Основи романського мовознавства
Практика усного та писемного англ./німец. мовлення
Теоретичні питання граматики другої мови
Когнітивна лінгвістика/Основи когнітології
Контрастивна лінгвістика/Основи зіставного мовознавства
Українське термінознавство
Стилістика англійської/німецької мови
Лінгвокультурологія/Основи лінгвокультурології
Французька мова у різних соціальнодетермінованих ситуаціях
спілкування
Семантика речення і висловлювання
Актуальні проблеми лексичної семантики сучасної німецької мови
Синтагматика українських повнозначних словоназв у проекції на
шкільний курс української мови
Сучасні лінгвістичні парадигми
Актуальні проблеми семасіології
Корпусна лінгвістика/Corpus Linguistics
Інтернет-лінгвістика/Медіалінгвістика

КНУ

Університети

ЧНУ
4

ЛНУ
5

СНУ
6

НУКМА
7

8

9

МНУ
10

МНУ
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ВДПУ

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

КПНУ
3
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Порівняння змісту підготовки магістрів філологів в університетах України.
Вибіркові дисципліни
ТНПУ

Д одаток П. 3

ХНУ
13

Додатки

479

480

Прикладна лінгвістика
Лінгвістика тексту/Історія лінгвістичних учень
Основи німецької діалектології
Гендерна лінгвістика
Інтерпретація тексту в лінгвосоціокультурній парадигмі
Українська лінгвогеографія
Актуальні питання становлення сучасної української мови
Лінгвістична герменевтика
Мовна прагматика
Синтаксична фразеологія
Напрями сучасних синтаксичних досліджень
Соціолінгвістика/Проблеми сучасної соціолінгвістики ( в контексті
мовних досліджень)
Синтаксис художнього тексту
Психолінгвістика/Вступ до психолінгвістики
Народна латинь
Англійська мова
Спецкурс з лінгвістики/з другої іноземної мови
Польська мова
Комунікативні стратегії усного мовлення другої іноземної мови
Видатні французькі лінгвісти
Французька нестандартна мова
Особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у
сучасному француз. публіцистичному дискурсі
Проблеми української дериватології
Контрастивна граматика української та слов’янської (польської й
білоруської) мов
Проблемні питання граматики сучасної англійської мови
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1
Порівняльна типологія англійської і української/німецької та
української мов
Порівняльна стилістика німецької та української мов
Українська мова в сучасному світі
Нові тенденції у розвитку німецької мови/Синергетичний підхід до
вивчення мовних явищ
Культура мови в публічному управлінні
Культура фахової мови
Проблеми ономастики/Регіональна ономастика
Наукова англійська/німецька/французька мова
Мовна політика України як проблема соціолінгвістики
Ділова іноземна мова (німецька/французька/іспанська)
Сучасні дискурсивні дослідження
Основи редагування, (видавнича справа)
Особливості жіночого франкомовного письма II-ої половини ХХ ст.
Бізнес-курс основної мови (польська, англійська)/Основи бізнескомунікації
Фахова мова спорту
Літературознавчі
Історія українського літературознавства
Актуальні проблеми українського літературознавства
Спецкурс з літературознавства
Новітні напрями сучасного літературознавства
Основні концепції та школи літературознавства і основні тенденції
сучасної американської літератури/інтерпретація тексту
Український романтизм у європейському контексті/Український
романтичний дискурс
Стильові дискурси в українській літературі: від модернізму до
постмодернізму
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Продовження дод. П. 3

Додатки

481

1
Розвиток теоретичної концепції українського літературознавства
Біблія і художня культура/Стилістика тексту Біблія і українська
література
Історія критики
Літературознавча імагологія/Зарубіжна література: літературна
імагологія
Аксіологічні виміри літератури
Літературні групи та угрупування міжвоєнного періоду
Українське шістдесятництво
Зарубіжна література ХХІ ст.
Історія слов’янських літератур у порівняльному аспекті
Українська література ХХ ст. і ключі до постколоніалізму/
Постколоніальні літературні студії
Шевченкознавчі студії
Сучасне франкознавство: проблеми і перспективи
Леся Українка в контексті епохи/Драматична поема у творчості Лесі
Українки
Рецепція історичної постаті/Історична і документальна література як
трансформація історії
Неоміфологізм у літературі ХХ ст./Основи теорії вірша
Естетичні координати художнього світу В. Набокова
Література українського резистансу
Українська література для дітей і юнацтва
Концептосфера української поезії 20-х років ХХ ст.
Феномен української драматургії 1920-1930 рр.
Сучасний український історичний роман / Український роман в
історичному аспекті
Новітня німецькомовна критична думка повоєнного періоду
(після 1945 р.)
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1
Історія української літератури (Літературна Миколаївщина в
європейському контексті)
Україномовна література в Польщі
Література української діаспори
Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ ст.)
Екзист. свідомість у прозі рос. зарубіжжя “першої хвилі”
Новітні тенденції у розвитку англомовних літератур/Сучасна
англомовна література
Новогрцька література
Актуальні проблеми сучасної медієвістики
Античність і світова література
Еліністична поезія/Грецька палеографія
Поезія вагантів/Новолатинська література
Літературна герменевтика
Літературна компаративістика
Типологічно-порівняльний аналіз француз. і української поезії другої
половини ХХ ст.
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі
Порівняльна типологія: діахронний і синхронний аспекти
Літературно-критичний практикум
Актуальні проблеми інтерпретації історії української літератури
Новий історизм в українській літературі XX ст.
Українська літературна мемуаристика другої половини ХХ ст.
Література у транскультурному просторі
Драматургія і театр
Російська література “Срібного віку”
Російська література і фольклор
Актуальні проблеми сучасної україністики
Методологічні засади теорії дискурсу/Інтенціональна семантика
художнього тексту
Технологія аналізу художнього твору/Аналіз тексту сучасної
французької мови і літератури
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Продовження дод. П. 3

Додатки

483

1
Основи сучасної дискурсології
Методологія сучасного літературного процесу
Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури к. ХХ –
поч. ХХІ ст.
Лінгвістична методологія та методи досліджень
Методологія мовознавчих/літературознавчих студій
Перекладознавчі
Переклад науково-технічних текстів
Особливості перекладу зворотів та термінології в науково-технічних
текстах
Теорія (і практика) перекладу і міжкультурна комунікація/основи
міжкультурної комунікації (теорії комунікації)
Ефективна комунікація в міжстильовому вимірі
Риторика медійної комунікації
Практичний курс письмового і усного перекладу(з української та
англійської мов)
Інтерпретація тексту в лінгвосоціокультурній парадигмі
Практика (рос.- укр, польс.- укр.) перекладу та редагування
Сучасні англомовні літератури та актуальні проблеми художнього
перекладу/ Системи автоматизованого перекладу
Комунікативна стратегія іноземної мови
Техніка послідовного перекладу
Соціолінгвістичні проблеми перекладу
Проблемні питання семантики редагування перекладу
Переклад функціональних стилів (з англійської та української мов)
Переклад як форма міжлітературних взаємин
Редагування перекладу
Переклад художніх текстів
Гендерний аспект перекладу
Культурологічні
Мова сучасного французького теледискурсу
Практичні аспекти риторики

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Продовження дод. П. 3

Г. П. П′ятакова

484

Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

1
Аргументація як спосіб побудови риторичної промови
Мовні засоби стереотипізації та маніпулювання свідомістю у
сучасному французькому теледискурсі
Мікротопоніміка: традиції і перспективи
Літературна класика у кінематографі
Міжтекстуальні зв’язки музики і художнього тексту у ХХ ст.
Гендерні дослідження у філології і освіті
Етнопамʼяткознавство
Етнопедагогіка
Етногеографія
Основи теорії і практики кроскультурної взаємодії
Філософія міста
Теорія мовних контактів
Методико-педагогічні
Психологія спілкування/ Психологія конфлікту
Методика навчання англійської / німецької мови
Методика навчання/викладання другої іноземної мови
Методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей
Методика навчання іноземних мов осіб з особливими потребами/
Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання іноземних
мов
Практична методика викладання іноземної мови (рос./польск.)
Майстер-клас із технологій навчання мови/літератури
Особливості проф. підготовки майбутніх вчителів іноземних мов:
європейський досвід
Актуальні проблеми викладання світової літератури/Компетентністний
підхід у викладанні світової літератури
Cучасні інформаційно-комунікаційні технології/Комп’ютерні технології
в навчанні мови та літератури
Психологія прийняття рішень
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Додатки
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КПНУ

КНУ

2
3
4
ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЧНУ

Філософія
мови (і освіти)
Методика наукових досліджень
Педагогіка (та психологія) вищої школи
Педагогічна (асистентська) практика
Виробнича (перекладацька)
практика
Магістерська робота
Цивільний захист та охорона праці в галузі
Соціологія освіти
Наукова іноземна мова
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Теорія літератури
1
2
3
Загальне мовознавство
Метод.викл. фах. дисципл. у вищій школі
Сучасна українська література
Філол.( лінгв. і літерат.) аналіз художн. тексту
Література народів сходу
Сучасна теорія та історія літератури
Практична лесикографія
Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві
Соціолінгвістика
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Д одаток П. 4

ТНПУ
8

9

Мар
НПУ
9

10

ВНУ
ХНУ
10

11

Г. П. П′ятакова
Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

1
Українська агіографічна традиція
Неологія і неографія
Сучасні аспекти лінгвістики (Сучасні теорії мовної комунікації. Інноваційні
процеси в мові ІКT)
Новітня укр. література. Майстерність критичної інтерпретації
Семіотика тексту
Жанрово-стильові моделі сучасної української літератури
Міфологія і фольклор
Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін/проблеми
філології
Педагогіка і психологія вищої школи
Світова література ХХ-ХХІ ст. (Заруб. літерат. ХХ-ХХІ ст.) Література
країни, мова якої вивчається.
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики
Поетика усної словесності
Основи термінознавства
Етнолінгвістика
Лінгвокультурологія
Теоретичні питання грамат. укр. мови
Еволюція українського істор. роману
Теорія стилів, жанрів, напрямів
Порівняльне літературознавство
Загальна теорія перекл. та міжмовн. комунікації
Крит. дискурс сучасної української літератури
Синтаксис наукового мовлення І. Франка
Філологічний аналіз та інтерпрет. худож. тексту
Теоретичні проблеми синтасису суч. укр. мови
Методика виклад. філол. і перекладознав. дисциплін, іноземн. мови у ЗВО
Методика виклад./навчан. укр. мови/літерат. в середній школі
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Додатки

487

488
2

3

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Проблеми сучасної соціолінгвістики
Лінгвокультурологія
Теоретичні питання граматики другої мови
Спецкурс з другої іноземної мови
Методика навчання англійської / німецької мови

1
Загальнотеоретичний курс іноземної мови
Постмодернізм у слов’янських літературах
Актуальні проблеми перекладознавства
Культура словац./ хорват./ чеськ./польськ. мови: актуальні проблеми
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики
Історія слов’янської літературної критики
Новітні тенденції у розвитку словац. / хорват./ чеськ./польськ. мови/
літератури
Теоретичні питання слов’янського мовознавст.
Цивіл. захист та охорона праці в галузі
Інтелектуальна власність
ІКТ в науковому дослід. і педагогічній діяльності
Методологія і методи філол./ лінгв/ літер. досліджень
Третя/друга мова слов’янська/іноземна
Художня парадигма сучасної слов’янської прози
Постмодернізм у слов’янських літературах
Проблеми усного перекладу/Вступ до письмового перекладу
Фольклор і художня література
Польське медійне мовлення
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу
Інтерпретація тексту
Історія та культура країн англомовного простору
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1
Стилістика англійської / німецької мови
Практика усн.та писемн. англ. /німец. мовлення
Гендерна лінгвістика
Українське шістдесятництво
Мовна прагматика
Методологія мовозн./ літерознавчих студій
Актуальні питання становл. сучасної української мови
Укр. література ХХ ст. і ключі до постколоніалізму
Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду
Актуальні проблеми сучасної медієвістики
Література українського резистансу
Сучасне франкознавство: проблеми і перспективи
Французька мова у різних соціальнодетермінованих ситуаціях
спілкування
Семантика речення і висловлювання
Практичні аспекти риторики
Аргументація як спосіб побудови риторичної промови
Синтаксична фразеологія
Переклад науково-технічних текстів
Особливості перекладу зворотів та термінології в науково-технічних
текстах
Практичні аспекти риторики
Аргументація як спосіб побудови риторичної
промови
Мова сучасного французького теледискурсу
Мовні засоби стереотипізації та маніпулювання свідомістю у сучасному
французькому теледискурсі
Актуальні проблеми викладання світової
літератури/Компетентністний підхід у викладанні світової літератури
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Додатки

489

490

Український романтизм у європейськ. контексті
Шевченкознавчі студії
Біблія і художня культура
Розвиток теорет. концеп. укр. літературознавства
Літературознавча імагологія
Історія критики
Мікротопоніміка: традиції і перспективи
Українська лінгвогеографія
Контрастивна граматика укр. та слов’янської (польської й білор.) мов
Корпусна лінгвістика/ Corpus Linguistics
Літературна класика у кінематографі
Міжкультурна комунікація
Новітні тенденції у розвитку англомовних літератур
Комунікативна стратегія іноземної мови

1
Видатні французькі лінгвісти
Французька нестандартна мова
Особливості функціонування біблійних
фразеологічних одиниць у сучасному французькому публіцистичному
дискурсі
Особливості жіночого франкомовного письма
II половини ХХ ст.
Міжтекстуальні зв’язки музики і художнього
тексту у ХХ ст.
Типологічно-порівняльний аналіз француз. і україн. поезії другої
половини ХХ ст.
Актуальні проблеми української граматики
Історія українського літературознавства
Українське термінознавство

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продовження дод. П. 4

Г. П. П′ятакова
Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу програм

1
Актуальні проблеми укр. мовозн./літературозн.
Переклад функціональних стилів (з англ та укр. мов)
Проблемні питання семантики
Редагування перекладу
Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі
Драматургія і театр
Соціолінгвістика
Риторика медійної комунікації
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1
Тенденції підготовки магістрів – філологів, сформульовані у Положеннях, документах
Європейського Cоюзу та Болонської реформи:
Активізація процесів інтеграції вищої школи до єдиного освітнього простору Європейського Союзу
Впровадження трициклової ступеневої освіти, системи кредитів ECTS, розроблення спільних
підходів до додатків дипломів випускників з метою покращення мобільності студентів (до 2015 р.)
Децентралізований підхід у впровадженні інновацій, який обумовлений відсутністю центрального
керування або призначений для пілотування в окремих закладах
Підготовка філологів-магістрів в умовах унітарної та бінарної систем
Зближення систем підготовки філологів у країнах європейської співдружності за умови
збереження й розвитку їхньої національної ідентичності
Формування ЄВО як стандарту знань про Європу
Тенденції підготовки магістрів - філологів під впливом формування Вишеградської групи:
Вміння передбачати майбутній розвиток вищої освіти з врахуванням мегатрендів суспільного
розвитку

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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Г. П. П′ятакова
Тенденції дидактичної підготовки магістрівфілологів в університетах країн Вишеградської групи

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу докуметнів

1
Розробка та впровадження в освіту нових стандартів підготовки магістрів філологічних
спеціальностей
Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання
Зміна та структурування змісту освіти магістрів у програмах підготовки
Розподіл дисциплін у змісті навчання на основні, відповідно до кваліфікації, та дисципліни за
вибором, виділення професійного модуля
Уточнення професійних компетенцій у нових програмах підготовки магістрів, відповідно до
результатів навчання
Розширення сфери діяльності випускників відповідно до освітньої кваліфікації магістра-філолога
Розробка ІКТ з метою впровадження цифровізації, інноваційних підходів у процес підготовки
магістрів-філологів
Формування навчання, зорієнтованого на студента, стимулювання активного навчання та
збільшення використання ІКТ в університетах, що сприяє підготовці конкурентоздатного випускника
на ринку праці
Розробка та впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації для покращення
академічної мобільності магістрів
Розширення програм академічної мобільності та грантів на навчання для магістрів країнучасниць В 4
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1
Готовність до реформування з метою визначення слабких та сильних сторін розвитку освіти країни:
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2020 р. та мегатренди соціального розвитку
орієнтація на розвиток вищої освіти до 2030 р. та мегатренди соціального розвитку
Формування національної освіти, збереження національної мови, літератури, культури, етнічних
традицій:
підготовка філологів польської, чеської, словацької, угорської мови/культури
підготовка філологів угорської, польської, чеської, словацької мови/культури
підготовка філологів чеської, польської, словацької, угорської мови/культури
підготовка філологів словацької, польської, чеської, угорської мови/культури
Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання:
провідна тенденція у процесі професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей
Впровадження ІКТ технологій у навчальний процес:
системи POL-on, NASK, KBN, НАВА, NCBiR, NCN, програма Pionier
ресурси GINOP; LERU, CELSA – частини мережі
модульні системи MOOCs, SAS, SASа, веб-сервер OLAT, портал School OnLine, CAMPUS, система Derwent
мережа SANET, Moodle, AIS, MAIS
Формування ЄВО як стандарту знань про Європу:
“Центральноєвропейські дослідження”, “Східноєвропейські дослідження”, “Слов’янські дослідження”,
“Cхіднослов’янські дослідження”, “Скандинавські дослідження”, “Угро-фінські дослідження”, “Класична
філологія/культура з середземноморськими дослідженнями”, “Слов’янознавство зі спеціалізаціями
болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська мови”, “Слов’янознавчі дослідження”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН В 4

Порівняння тенденцій підготовки магістрів філологічних спеціальностей
в університетах країн Вишеградської групи
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Джерело: систематизовано автором на основі аналізу документів

Впровадження інтерактивних методик на заняттях у магістрів-філологів:
за результатами емпіричного експерименту
Оновлення системи підготовки вчителя початкової та середньої школи:
розроблення нових програм, портфеля кар’єри вчителя, впровадження цифрових технологій, зменшення
кількості учнів на одного вчителя, підняття рівня оплати праці
Розвиток міжнародного співробітництва університетів як процес інтернаціоналізації освіти
Збільшення рівня академічної мобільності за програмами:
NAWA, ERASMUS, Еразмус+ КА107 SYLFF
CEEPUS (з 1998 по 2019рр), Erasmus +, Еразмус+ КА107, Campus Mundy, Erasmus Credit Mobility
ERASMUS, CEEPUS, Еразмус+ КА107
DAAD, CEEPUS, SOCRATES, Leonardo da Vinci, ERASMUS, Еразмус+ КА107, Jean Monnet, TEMPUS, Akcia
Rakúsko-Slovensko
Збільшення до 20% програм академічної мобільності та грантів на навчання для магістрів країн-членів В 4:
виконати до 2020 р.

1
“Чесько-німецькі дослідження”, “Скандинавські дослідження”, “Фінсько-угорські дослідження”,
“Центральноєвропейські дослідження”, “Англо-угорські наукові дослідження”, “Англо-угорські соціологічні
дослідження”, “Німецько-угорські дослідження”, “Турецькі дослідження”
“Південноєвропейські та східноєвропейські дослідження”, “Центральноєвропейські дослідження”,
“Скандинавські дослідження”, “Чесько-німецькі дослідження”
“Центральноєвропейські дослідження”, “Східноєвропейські мови і культури”, “Класична філологія з
середземноморськими дослідженнями”, “Російські дослідження”, “Слов’янознавство зі спеціалізаціями
болгарська, чеська, хорватська, словацька і словенська мови”
Підготовка магістрів-філологів за визначеними моделями змісту навчання:
моделі 1, 2, 3, 4, 5.
Формування професійних компетенцій у підготовці магістрів, відповідно до результатів навчання,
які подані у певних дескрипторах:
знання, уміння та соціальні компетенції
знання, уміння, ставлення, автономія та відповідальність, уточнені компетенції вчителя
професійні знання, професійні навички, загальна кваліфікація
теоретичні знання, практичні навички та вміння, додаткові знання, навички та вміння
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