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Васильєва Марина Петрівна 

викладач кафедри англійської мови  

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У СІЛЕЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПОЛЬЩІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

Анотація. Стаття присвячена вивченню особливостей підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у Сілезькому університеті Польщі до професійної діяльності в системі 

освіти дорослих. Надано характеристику психолого-педагогічної, методичної та 

практичної підготовки та підготовки до написання магістерського дослідження. 

Окреслено перспективи використання досвіду Сілезького університету в закладах вищої 

освіти України. 

Ключові слова: майбутній викладач, іноземні мови, дорослий. 

 

В сучасну епоху інтерналізації та глобалізації, збільшення темпів 

трудової та академічної мобільності все більше дорослих відчувають потребу 

у необхідності вивчення іноземних мов. Проте, рівень підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов в Україні до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих не є достатнім. 

Вирішенню цієї проблеми сприяє вивчення і узагальнення досвіду 

провідних країн Європи. Вагомим є досвід Польщі, адже Республіка Польща 

є членом Євросоюзу, ефективно впровадила реформи в сфері освіти, має 

міжнародне визнання щодо реформи підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов.  

Слід зауважити, що підготовка майбутніх викладачів-мовників до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих ґрунтується на положеннях 

наступних законодавчих актів: Конституція Республіки Польща (1997 р.) 

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

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

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), Розпорядження Міністра науки і вищої 



 
SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS  

58 

освіти про стандарт підготовки до виконання професії викладача (2019 р.) 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), 

Розпорядження Міністра народної освіти про конкретні рівні кваліфікації 

педагогічних кадрів (2017 р.) (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) та ін. 

Варто зазначити, що підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих здійснюється на другому 

рівні вищої освіти. 

Відповідно до Розпорядження Міністра народної освіти про конкретні 

рівні кваліфікації педагогічних кадрів [2], викладати іноземну мову в системі 

освіти дорослих має право особа, яка закінчила філологічний факультет 

закладу вищої освіти за напрямком підготовки «викладач» (nauczyciel); особа, 

яка має ступень магістра іноземної філології за напрямком «прикладна 

лінгвістика» і пізніше отримала додаткову педагогічну кваліфікацію; особа, 

яка має ступінь магістра з будь-якої спеціальності, склала міжнародний іспит 

з іноземної мови на рівні С1 або С2 та отримала спеціальну педагогічну 

підготовку (або довідку про складання державного іспиту викладача другого 

рівня з даної іноземної мови); особа, яка має ступінь магістра з будь-якої 

спеціальності в країні, де іноземна мова є офіційною мовою та отримала 

педагогічну підготовку [2]. 

Слід зазначити, що у відповідності до Стандарту підготовки майбутніх 

викладачів [3], підготовка магістрів повинна тривати мінімум три семестри. 

Мінімальна кількість кредитів ECTS, яку необхідно отримати під час навчання 

на другому рівні освіти складає 90.  

Аналіз Стандарту підготовки майбутніх викладачів показав, що 

підготовка педагогів до професійної діяльності передбачає предметну та 

педагогічну підготовку. Складовими педагогічної підготовки є психолого-

педагогічна та дидактична підготовки. Дидактична підготовка охоплює 

основи загальної дидактики та постановку голосу, а також методичну 

підготовку до викладання основного предмета (іноземної мови). Зазначимо, 
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що за умови якщо студент отримує другу спеціалізацію, він має опанувати 

дисципліни з дидактики викладання другого предмета [3]. 

Варто зазначити, що підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих у Польщі базується на 

компетентнісному підході. Компетентності, які необхідно розвинути у 

майбутніх викладачів-філологів включають: лінгвістичну, комунікативну, 

соціолінгвістичну, педагогічну, андрагогічну, психологічну, дидактичну, 

прогностичну, інтерактивну, рефлексивну, самоосвітню та інші.  

Одним з провідних закладів вищої освіти Республіки Польща, який 

здійснює підготовку майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих є Сілезький університет в Катовіцах [4].  

Вступ відбувається на основі рейтингових списків. Необхідно надати 

диплом про закінчення першого ступеню вищої освіти та підрахувати середній 

бал за навчання. Навчання триває протягом двох років. 

Навчальна програма включає предмети з іноземних мов, а також 

дисципліни в галузі педагогіки, психології та дидактики іноземної мови. 

Окрім загальної загальної лінгвістичної підготовки, випускники отримують 

широкі знання про розвиток людини у життєвому циклі, як у біологічному, 

психологічному так і в соціальному аспектах, індивідуальні відмінності 

слухачів. Знання структуровано відповідно до навчання на різних освітніх 

етапах. Здобувачі освіти також отримують інформацію щодо особливостей 

міжособистісного спілкування з особами різного віку. Важливим для 

здобувачів освіти також є отримати глибокі та структуровані знання методики 

навчання іноземних мов, які включають знання стандартів, процедур та 

передової практики, що застосовуються у закладах навчання дорослих.  

Щодо спеціальних дисциплін з підготовки майбутніх викладачів до 

навчання дорослих провідною є «Вступ до освіти дорослих з елементами 

прикладної лінгвістики». Метою курсу є ознайомити здобувачів освіти із 

особливостями навчання дорослих з особливим акцентом на вивченні 

іноземних мов. Серед питань, які розглядуються протягом вивчення курсу 



 
SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS  

60 

варто зазначити: характеристики етапів розвитку у дорослому віці, теорії 

навчання дорослих, особливості та умови навчання дорослих, принципи 

самоосвіти та навчання впродовж життя, характерні риси дорослих слухачів, 

цілі навчання дорослих, дидактика навчання дорослих – загальні принципи та 

навчання іноземних мов (важливість індивідуалізації та аналіз потреб; 

принципи проведення занять з курсу загальної іноземної мови та іноземної 

мови для спеціальних цілей; навчання іноземних мов людей похилого віку, 

підготовка майбутніх викладачів, самоосвіта тощо) [1]. 

Під час вивчення дисциплін з методики навчання іноземних мови значна 

увага приділяється навчанню іноземних мов для спеціальних цілей, підготовці 

дорослих до складання міжнародних іспитів з іноземної мови, підготовці 

дидактичних матеріалів з розвитку мовної та культурної обізнаності [1]. 

Цікавим є предмет «Література для викладання іноземних мов». 

Майбутні викладачі вчаться використовувати літературні твори на заняттях з 

іноземної мови, підбирати та адаптувати літературні тексти відповідно до 

рівня підготовки та інтересів дорослих слухачів [1]. 

Підготовці майбутніх викладачів до професійної діяльності в системі 

освіти дорослих сприяє також вивчення дисципліни «Переклад в навчанні 

іноземних мов», адже відомо, що дорослі слухачі традиційно надають 

перевагу перекладним методам навчання. Метою курсу є набуття знань із 

застосування перекладних методів викладання іноземної мови. Велика увага 

приділяється перекладу офіційної мови та спеціалізованої термінології.  

Основними формами роботи є індивідуальна, робота в парах та мікро 

групах. 

Серед методів навчання варто назвати: інтерактивні лекції, читання 

літератури, дискусії, презентації, проблемний метод, підготовка фрагментів 

уроків та інші.  

В Сілезькому університеті застосовується комплексне оцінюванні знать, 

тобто береться до уваги частота відвідування занять, активність під час 

навчання, оцінка за підготовку проєктів та презентацій, складання тестів, усна 

відповідь на іспиті та інші складові.  
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Обов’язковою є практична підготовка здобувачів, яка проходить у 

другому та третьому семестрах. Здобувачі освіти, які планують займатися 

професійною діяльністю в системі освіти дорослих мають можливість 

здійснювати практичну підготовку в школах для дорослих, на комерційних 

курсах іноземних мов, в будинках культури тощо. Спочатку здобувачі освіти 

проходять психолого-педагогічну практику, під час якої вони здійснюють 

систематизовані спостереження за педагогічною та психологічною діяльністю 

професіоналів, які працюють з дорослими в різних навчальних закладах та 

документують їх. Це дозволяє майбутнім викладачам зосередити увагу на 

психологічних особливостях дорослих слухачів, засвоїти принципи роботи з 

аудиторією дорослих, розміркувати над способами застосування теорії на 

практиці, використанням методів та прийомів, вивчених під час занять в 

університеті. 

Під час проходження практики саме з викладання іноземних мов, 

здобувачі освіти спостерігають за заняттями кваліфікованих викладачів, 

документують їх та обговорюють з керівником практики з університету. Після 

цього майбутні викладачі готують, проводять та документують власні заняття 

з іноземних мов. Здобувачі освіти вчаться застосовувати методи навчання 

дорослих, які було вивчено під час навчальних занять [1]. 

Заключним етапом підготовки майбутніх викладачів іноземних мов в 

Сілезькому університеті є написання магістерського дослідження з 

лінгвістики або методики навчання іноземних мов. Слід зауважити, що 

підготовці магістерського дослідження приділяється багато уваги і робота 

здійснюється безперервно упродовж двох років навчання. Серед дисциплін, 

під час опанування яких здійснюється підготовка здобувачів до написання 

магістерського дослідження варто назвати такі: «Методологія проведення 

досліджень», «Академічне письмо», «Редагування текстів» та інші. Теми 

написання робіт: «Методи навчання іноземних мов дорослих», «Прийоми 

навчання іноземних мов осіб похилого віку» та інші [1]. 

Вивчення досвіду підготовки майбутніх викладачів до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих в Сілезькому університеті дозволило 
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виділити напрямки вдосконалення системи підготовки майбутніх викладачів 

в Україні, як то: введення в навчальні плани закладів вищої освіти дисциплін 

з навчання дорослих, введення предметів з методики навчання іноземних мов 

для спеціальних цілей та підготовки слухачів до складання міжнародних 

іспитів, проведення практичної підготовки у закладах навчання дорослих та 

інші. 
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