
Підвищення уваги до неформальної освіти педагогів пов’язане із швидкими 
змінами знань, технологій, змісту, форм та методів навчання, пріоритетних на
прямів розвитку тощо. Вона сприяє здобуттю та розвитку компетентностей, спря
мованих на підвищення здатності адаптуватись до постійних соціально- 
економічних трансформацій. Разом з цим, доцільно усвідомлювати, що неформа
льна освіта педагогів є доповненням, а не альтернативою формальної освіти.
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Микола ПІДДЯЧИЙ
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Підготовка педагогічного працівника до взаємодії з учнями і студентами забез
печується змістом освіти, який взаємопов’язує соціальну, економічну й екологічну 
складові, спрямовані на гармонізований розвиток особистості та суспільства й 
визначення ціннісних пріоритетів [5, 62]. Коронавірусне захворювання (COVID-19) 
та події навколо цієї гострої респіраторної інфекції спонукають до формулювання 
та вирішення завдань життєдіяльності, які знаходиться в межах особистісного, 
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біосферного і ноосферного простору. Це спонукає до розроблення багатополяр- 
ного ноосферного суспільства на принципах континентальності, духовності, спра
ведливості, законності та стійкості, а також проектування і пропозиції суспільству 
технології ноосферної соціалізації. Зазначимо, що компетентнісний підхід до 
розвитку особистості є складовою системи освіти [5, 108], спрямованої на вирі
шення означених проблем.

У зв’язку з цим у освітніх і наукових колах обговорюється сутність і тенденції ро
звитку людини й суспільства у гармонії з природою, питання екології особистості і 
простору доступного для розвитку. Розроблення проєктів сталого розвитку знахо
диться в межах єдиної концепції сталого економічного, екологічного та соціального 
розвитку, яку маємо узгоджувати, збалансовувати і періодично корегувати. Нині 
важливим є окреслення майбутніх орієнтирів в означеному контексті, де особливої 
уваги потребує забезпечення і збалансування взаємозв’язку виокремлених соціаль
ної та екологічної складників розвитку та розроблення системи закріплення рівних 
прав нинішнього і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів.

Наукове обґрунтування та впровадження в освітню практику шляхів розвитку 
особистості і суспільства у гармонії з природою є важливим для розв’язання низки 
суперечностей цивілізаційного характеру засобом гармонізації триєдиного життє
вого ланцюжка «людина-суспільство-природа». Відповідно метою даної праці - є 
фрагментарне розкриття підходу до розбудови системи розвитку людини і суспі
льства у гармонії з природою. Впродовж розроблення використовується систем
ний підхід, у якому увага акцентується на підготовці особистості до життя і продук
тивної праці у гармонії з природою, що враховує небезпеки й ризики для людини, 
суспільства і природи на сучасному етапі.

Людина будучи приналежною двом просторам - природному та соціальному 
має неповторну (індивідуальну) духовну, фізичну та інтелектуальну складові, які в 
особистісному життєвому просторі являється частиною соціального світу. Разом з 
тим, вона може благополучно існувати лише в гармонії з природою, цілісно розг
лядаючись в космічному, біологічному, психічному, соціальному, культурному та 
цивілізаційному вимірах.

У цьому контексті, на сучасному етапі розвитку перед суспільством постає за
вдання створення світу культури та цивілізації шляхом проектування нової реаль
ності, яка забезпечуватиме поступ особистісного і суспільного характеру в умовах 
конкурентного швидкозмінного середовища глобалізованого простору. Зазначимо, 
що процес проектування та системного коригування поліваріантних концепцій 
розвитку особистості в гармонії з суспільством та природою ускладняється устро
єм внутрішнього світу людини, структуруванням суспільства за певними характер
ними для них відносинами та сукупностями зв’язків форм природи. Відповіді на 
зазначені проблеми та необхідність проектування, реалізації й періодичного кори
гування життєвої та трудової траєкторії потрібно вирішувати людству в процесі 
еволюції за допомогою педагогів. Їхні професійні параметри мають відповідати
муть поставленим завданням [1, 161], а складовими якостей особистості вчителя 
мають бути здатність до самоосвіти та самовиховання... [2, 142].
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У процесі розроблення проєктів розвитку учнів та студентів маємо враховувати, 
що компетентності є набутою в результаті діяльності характеристикою особистості, 
що сприяє її успішному входженню в життя [3, 32]. Вони розглядаються як інтегрова
ний результат, що передбачає зміщення акцентів і накопичення визначених знань, 
умінь і навичок до формування і розвитку здатності практично діяти, застосовуючи 
досвід успішної діяльності в певній сфері [3, 8]. На даному етапі потребують розроб
лення технології оцінювання компетентностей і їхніх рівнів, результати яких слугува
тимуть передусім для: моніторингу якості освітніх послуг і рівня навчальних досяг
нень у системі загальної середньої освіти та вищій школі, їх відповідності державним 
стандартам; використання результатів оцінювання роботодавцями з метою кваліфі
кованого відбору робочої сили; порівняння національних систем освіти. Компетент
ності розробляються на різних рівнях засвоєння змісту освіти з дотриманням критері
їв вікової періодизації. Разом з тим вибудовується ієрархія компетентностей: ключові 
надпредметні або базові, що опираються на пізнавальні процеси і виявляються в 
різних контекстах; загальнопредметні - незалежні від певної сукупності предметів або 
освітніх галузей; предметні - набуваються у процесі вивчення певної освітньої галузі. 
Зазначимо, що вони мають змінний характер та рухливу структуру, що залежать від 
пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей самовизначення і 
діяльності особистості в соціумі. Їх потрібно прогнозувати, проектувати, розвивати та 
формувати у психологічній сфері особистості на рівні когнітивної, діяльнісної, моти
ваційної, етичної, соціальної, поведінкової складових.

В узагальненому вигляді для освітньої практики компетентності можна пред
ставити так: ключові; за видами діяльності; у сфері суспільного життя; у галузях 
суспільного знання; у галузях суспільного виробництва; за складовими психологі
чної сфери; у сфері здібностей; за рівнем соціальної зрілості і статусу.

Висновок. Наукове обґрунтування шляхів розвитку особистості і суспільства у 
гармонії з природою є важливим для розв’язання низки суперечностей цивіліза- 
ційного характеру засобом гармонізації триєдиного життєвого ланцюжка «особис- 
тість-суспільство-природа».
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ОСВІТНЄ ІНШОМОВНЕ КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ 
МЕТОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ 

ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Освітнє іншомовне комунікативне середовище ми розглядаємо як збалансо
ваний комплекс методів, форм і засобів навчання, що сприяють активному оволо
дінню учнями спілкуванням у різних видах мовленнєвої діяльності відповідно до 
сфер, тем і мовного матеріалу, окреслених чинною навчальною програмою. Це 
складне утворення, що ґрунтується на взаємодії двох суб’єктів навчального про
цесу - вчителя і учнів, діяльність яких спрямовується на виконання цілей навчан
ня з використанням дидактично доцільних засобів. Його можна трактувати як 
своєрідний освітній простір, який забезпечує цілісне засвоєння учнями навчально
го змісту, дозволяє їм проявляти та розвивати свої здібності, підвищує інтерес до 
вивчення предмету, умотивовує їхню іншомовну діяльність, яку вони навчаються 
виконувати на уроках, дає змогу засобами іноземної мови пізнавати культуру 
народу, що нею спілкується, а також розповідати своєму уявному іншомовному 
співрозмовникові про культуру своєї країни, сприяє освіті й вихованню, активізує 
пізнавальні інтереси, надає можливості для самовдосконалення. Водночас освітнє 
іншомовне комунікативне середовище дозволяє вчителеві успішно реалізовувати 
прогнозовані завдання, надає можливості проявляти свій професійний досвід, 
зокрема демонструвати власні творчі дидактичні та методичні напрацювання, що 
сприяють досягненню мети, передбачає методично доцільне використання мето
дів, форм і засобів оволодіння учнями іншомовною комунікативною діяльністю, 
дає змогу позитивно впливати на їхні дії, стимулювати до активної мовленнєвої 
взаємодії, враховуючи їхні потенційні можливості та набутий навчальний досвід.

Зміст освітнього іншомовного комунікативного середовища характеризується 
наявністю інваріантних і варіативних компонентів, що різнобічно зумовлено 
особливістю цілей навчання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування. 
До інваріантних компонентів відносимо суб’єкти навчального процесу, зміст 
їхньої діяльності, дидактичні та методичні принципи навчання, дидактично доціль
но дібрані та методично раціонально організовані вправи і завдання як засоби 
оволодіння навчальним іншомовним матеріалом. Варіативні компоненти - це 
типи, види та кількість вправ і завдань, які долучаються до змісту навчання, що 
часто залежить від його умов і завдань, об’єкти активізації та контролю механізмів
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