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Вимоги до професійної компетентності викладача іноземної мови в 

умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти 

Сучасні реалії поширення пандемії COVID-19 змушують заклади вищої 

освіти вносити корективи в організацію навчального процесу. Своєю чергою 

науково-педагогічні працівники шукають нові шляхи забезпечення якісної 

освіти в умовах карантину. Певним викликом для них є забезпечення учасників 

освітнього процесу технічними засобами для опанування навчальних дисциплін 

у дистанційному форматі, створення комфортних і доступних умов для всіх 

здобувачів вищої освіти, розроблення ефективних методів навчання, 

впровадження методичних рекомендацій про організацію дистанційного 

навчання й інноваційних педагогічних технології. 

Водночас варто зазначити, що окрім забезпечення технічними засобами 

для віддаленого навчання, важливо оволодіти навичками користування цими 

засобами – цифрова грамотність учасників освітнього процесу. Відтак, 

Європейська комісія схвалила «Digital Education Action Plan (2021-2027)» (План 

дій щодо цифрової освіти на 2021-2027 рр.) [1]. У ньому закцентовано увагу на 

двох важливих напрямках роботи: сприяння розвитку ефективної системи 

цифрової освіти (інфраструктура, зв’язок, технічні засоби, розвиток 

професійних компетенцій викладачів, високоякісний навчальний контент); 

покращення цифрових навичок (базові цифрові навички, боротьба з 

дезінформацією, забезпечення рівного доступу усіх учасників освітнього 

процесу до цифрового навчання). Прийняття такого плану дій є надзвичайно 

важливим для українських ЗВО. 

Під час пандемії COVID-19 заклади вищої освіти викладачі іноземної мови 

активно використовують такі технології дистанційного навчання, як Zoom, 



Google Classroom, Microsoft Teams тощо. Певні вимоги до освітян висуває 

інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Відтак, викладачі іноземної мови 

опановують цифрові технології і добирають інструменти для проведення занять 

в дистанційній формі. Упровадженню системи дистанційної освіти в 

університетах передували відповідні накази ректорів і тренінги з користування 

інформаційно-комп’ютерними технологіями. На порталі «Дія» у рубриці 

«Цифрова освіта» було розміщено освітній серіал «Цифрові навички для 

вчителів» [2].  

Міністерством освіти і науки України  реалізовано низку заходів для 

підтримки дистанційного навчання, а саме: презентовано національну 

електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн» для змішаного та 

дистанційного навчання; запущено систему автоматизації роботи інклюзивно-

ресурсних центрів (портал, мобільний застосунок АС «ІРЦ») [6]; створено 

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту) [5], розроблено онлайн-програму «EdCamp Ukraine» [3] для 

професійної підготовки й обміну досвідом між викладачами щодо питань 

дистанційної освіти, відкрито студію онлайн-освіти «Educational Era» для 

розміщення онлайн-курсів, інтерактивних посібників, презентації освітніх 

проєктів, інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес. 

На платформі «Educational Era» [4] презентовано також соціальний проєкт 

інтерактивної освітньої літератури «EdEra Books» [4], який розроблений 

командою молодих програмістів, науковців, методистів, дизайнерів, експертів 

та містить багато ілюстрованих текстів з інтегрованими відео та тестами для 

перевірки здобутих знань. Усі ці освітні сервіси дозволяють поєднати різні 

методи сприйняття інформації і підвищити ефективність навчання, надаючи – 

безкоштовний онлайн доступ 24/7.  

На основі проведеного аналізу можна виокремити такі переваги онлайн-

курсів: якісний систематизований виклад навчального матеріалу; адаптація до 

будь-якого пристрою; налаштування режимів читання (денний, нічний); 

регуляція розміру кегля; інтегровані  аудіо, відео та візуалізації; вбудовані 



тести та тренажери; безкоштовний цілодобовий і повний онлайн-доступ, 

можливість коментування кожної сторінки навчального посібника. 

Електронне навчання створює нові можливості для збору й аналізу даних 

про студентів, розкриває великий потенціал для більш персоналізованого 

навчання, хоча водночас слід дотримуватися надзвичайної обережності, щоб 

здобувачі вищої освіти усвідомлювали ризики і погоджувались на збір та 

використання їхніх персональних даних. У вітчизняній педагогічній науці роль 

сучасних ІКТ у професійній діяльності викладача іноземної мови недостатньо 

досліджена і потребує більш детального розгляду. 

Оволодіння сучасними ІКТ дозволить викладачам іноземної мови значно 

підвищити продуктивність професійної діяльності. У цьому процесі варто 

виокремити такі особливості: 1) Сьогодні викладачі іноземної мови мають 

можливість використовувати широкий спектр матеріалів у різних форматах для 

покращення якості й урізноманітнення своїх навчальних програм. 2) Кожний 

здобувач вищої освіти – це унікальна особистість, яка вчиться в 

індивідуальному темпі, тому засоби навчання в університетах і коледжах 

повинні враховувати вікові й особистісні  характеристики (студентоцентричний 

підхід). Деякі студенти навчатимуться краще та швидше при використанні 

інтерактивних засобів масової інформації, що включають у себе зображення, 

графіку, відео й аудіо, а інші віддадуть перевагу статичному тексту і цифрам. 

3) Технологія навчання може поєднувати всі вище визначені елементи, щоб 

створити персоналізовану пропозицію для кожного студента, виходячи з його 

сильних сторін. Окрім підвищення ефективності навчання, така адаптація 

пропозиції до індивідуальних потреб може мати суттєвий вплив на збільшення 

кількості студентів, які здобувають другу вищу освіту. 4) Інструменти 

цифрового оцінювання забезпечують швидкий зворотний зв’язок, можуть 

сформувати об’єктивні уявлення про успіхи студентів  та дозволити адаптувати 

навчальні програми відповідно до їхніх потреб. Нові технології та 

комунікаційні платформи уможливлюють кращу взаємодію між викладачем і 

студентами, а також між студентами аудиторно та позааудиторно. 5) Хоча 



більша частина змісту навчальної програми може бути реалізована за 

допомогою самостійного електронного навчання, викладачі можуть 

зосередитись на своїй ролі наставників, розвиваючи в студентів управління 

інформацією, навички набуття інформації й опитування, критичне мислення та 

практичне володіння засвоєним матеріалом.  

Цифрові медіа можуть сприяти більш діяльнісному, проблемному викладу 

навчального матеріалу, краще мотивувати студентів до більшої залученості у 

начальний процес. Зростаючий попит на відкриті освітні підходи і ресурси, 

розвиток інноваційних технологій навчання призвели до створення величезної 

кількості цифрових платформ і порталів, які пропонують легкий доступ до 

освітніх послуг і навчальних матеріалів, дозволяють брати онлайн участь у 

багатьох різних курсах. Відбулися зміни у сприйнятті та ставленні до 

дистанційного навчання. Люди все частіше обирають онлайн навчання. У 

певний спосіб модернізують традиційні освітньо-професійні програми. Відтак 

викладачі іноземної мови та студенти мають доступ до більшої кількості 

матеріалів, а сучасні ІКТ та нові методологічні підходи застосовуються під час 

навчання в групі.  Погоджуюся із науковцями, що ці форми навчання 

набувають все більшої популярності та визнання у суспільстві. Нині заклади 

вищої освіти розробляють онлайн-пропозиції, які охоплюють цілі навчання, 

програми підвищення кваліфікації та спецкурси, такі як MOOC (Massive Open 

Online Course). В Європі ці зміни відбувались повільно, і дискусія про них не 

була такою широкою, як в інших регіонах світу, особливо в США. Можливий 

вплив цих змін не визначено в Болонській декларації, хоча забезпечення якісної 

та широкодоступної освіти є основною метою Європейського простору вищої 

освіти. 

Від сучасного викладача очікують знань, умінь, і навичок користування 

сучасними ІКТ, необхідними для підвищення якості навчання, інтегрування 

нових способів викладання у традиційну освіту й розширення можливостей 

електронного навчання під час професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Викладач іноземної мови також не залишається осторонь цих питань і 



стикається з проблемою вибору оптимальних інструментів, програм, цифрових 

технологій та джерел інформації.  

Сучасні ІКТ та пов’язані з ними методи навчання вимагають інших 

навичок, ніж традиційне викладання, що може призвести до додаткового тиску 

на викладачів іноземної мови. У зв’язку з цим для організації якісної діяльності 

потрібна належна підготовка, керівництво, підтримка. Це особливо важливо, 

оскільки наслідком застосування цих нових форм навчання є зміна ролі 

викладачів іноземної мови на експертів у певній галузі й наставників-

помічників з розвитку критичного мислення. Науковці пропонують 

запровадити сертифіковану педагогічну підготовки для НПП й обов’язкове 

підвищення кваліфікації, а цифрові навички опановувати як ключовий елемент 

у цьому процесі.  

Коледжам також рекомендують забезпечувати навчання цифрових 

навичок. Нещодавно результати проведеного міжнародного порівняльного 

опитування викладачів та  студентів (Teaching and Learning International Survey) 

засвідчили, що у всіх країнах ЄС, більше половини студентів не 

використовують ІКТ у проєктах або в класі. Учні недостатньо підготовлені до 

електронного навчання у школах. Вважаємо, що доцільно звертати увагу на 

включення м’яких навичок (soft skills), набутих під час навчання в школі,  до 

освітньо-професійних програм електронного навчання. 

ЮНЕСКО у партнерстві з Cisco, Intel, ISTE та Microsoft розробила 

рекомендації щодо структури ІКТ-компетентності викладачів (UNESCO’s ICT 

Competency Framework for Teachers, 2022), яка визначає компетенції, якими 

вони повинні оволодіти, щоб уміло використовувати ІКТ у своїй методиці 

викладання та професійному саморозвитку. 

Моделі фінансування вищої освіти та плати за навчання у ЄС не 

спрямовані на розвиток онлайн-досліджень, а в деяких випадках є перешкодою 

для цього. Це проявляється різною мірою. У деяких країнах освіта є 

безкоштовною, а неможливість отримати додатковий дохід на онлайн-курсах 

може зменшити ентузіазм закладу інвестувати у їх розроблення. Своєю чергою 



ЗВО не отримуватиме державного фінансування для онлайн-студентів, відтак 

не існує фінансового стимулу для розширення пропозиції онлайн-курсів. 

В останньому звіті Європейської комісії щодо забезпечення якості освіти 

(Education and Training Monitor, 2021) актуалізовано питання заміни 

традиційного підходу до акредитації окремих програм на більш гнучкий підхід 

до розроблення та проведення курсів, запровадження інноваційних технологій 

та нових методів навчання у ЗВО (наприклад, відкриті освітні ресурси, 

інформаційно-комунікаційні технології в аудиторії тощо). На нашу думку, ці 

технології та методи доцільно включити до стандартних процедур забезпечення 

якості й акредитації, беручи до уваги європейські стандарти та керівні 

принципи забезпечення якості. Своєю чергою від державних органів очікуємо 

розроблення керівних принципів для забезпечення якості відкритого онлайн-

навчання та сприяння кращому використанню ІКТ у вищій освіті. У роботі зі 

студентами можна виокремити п’ять моделей використання ІКТ: 1) Викладач 

іноземної мови використовує ІКТ для підготовки матеріалів до занять. 

Студенти є реципієнтами і працюють з матеріалами, поданими у паперовій 

формі. 2) Готуючись вдома до занять, студент працює з ІКТ самостійно або в 

групі. Решта студентів та викладач як реципієнти використовують матеріали, 

створені студентами. 3) Викладач іноземної мови добирає навчальні посібники 

за допомогою ІКТ. Студенти використовують ІКТ на занятті, працюючи з 

матеріалами в електронному вигляді. 4) Перевернуте навчання – лектор 

спирається на ІКТ під час підготовки матеріалів для самостійної роботи 

студентів. На основі цих матеріалів студенти розробляють певний елемент 

занять, використовують отримані знання під час занять і навчаються один у 

одного за допомогою ІКТ. 5) ІКТ супроводжує навчальний процес. 

Отже, нині виконання нових вимог до професійної компетентності 

викладачів іноземної мови передбачає розроблення ними тестів, питань і вправ 

з метою моніторингу якості професійної підготовки й підтримки зворотного 

зв’язку зі студентами. Очевидними викликами для закладів вищої освіти в 

умовах онлайн-навчання є автентифікація студентів, збереження можливості 



контролю їхніх навчальних досягнень, недостатня взаємодія між студентами й 

викладачами як суб’єктами педагогічного процесу. До простих і відносно 

доступних інструментів для створення завдань, тестів і вправ відносимо сервіси 

Formative, Moodle, MS Teams, Google Classroom. Усі вони дозволяють 

ефективно здійснювати гнучкий контроль знань, підтримувати зворотній 

зв’язок і вести журнал оцінювання. Водночас варто зазначити, що для 

успішного впровадження такої системи суб’єкти навчального процесу мають 

набути навичок користування новими технічними засобами й програмним 

забезпеченням. Науково-педагогічні працівники потребують додаткового часу 

для діджиталізації та завантаження навчального матеріалу до безкоштовних 

центрів командної роботи, на кшталт  «Microsoft Teams for Education», та 

налагодження онлайн-занять. Ці сервіси дозволяють проводити онлайн-заняття 

з можливістю їхнього перегляду в будь-який зручний час, створювати 

віртуальні класи, організовувати засідання кафедри або навчально-методичних 

рад, створювати закриті чати для комунікації, організовувати відеоконференції 

з підключенням до 300 учасників, формувати розклад, вести цифрові зошити та 

журнали, додавати електронні посібники, здійснювати регулярний моніторинг 

якості освіти, оцінювати знання студентів, планувати завдання, контролювати 

їх виконання. 
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