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Аннотация. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыта суть понятия
«деятельность» как  категория  социальной активности.  В работе рассматривается  содержание
понятия  «профессиональная  деятельность»  –  высшая  форма  деятельности.  Доказано,  что
специфика  профессиональной  деятельности  специалистов  оперативно-спасательной  службы
существенно  выделяет  её  среди  других  видов  деятельности,  потому  что  осуществляется  в
особенных, таких, которые выходят за пределы обычных – условиях труда.

Ключевые слова: деятельность, профессиональная деятельность, специалисты оперативно-
спасательной  службы,  профессиональная  деятельность  специалистов  оперативно-спасательной
службы.

Summary. On the basis of psychological and pedagogical literature the content of notion “activity” as
category of social actions is discovered. The essence of notion “professional activity” is also analyzed in the
article. Professional activity is the highest form of activity and is expounded on the basis of labour. Labour is
the background of humanity development. 

It  is proved that the particular characteristics of professional activity of rescue service specialists
separate it from other kinds of activity because it is realized in special, unusual work conditions. It is pointed
out that professional activity of rescue service specialists is specific kind of activity that involves rescuing
people and environment, giving first aid, monitoring and preventing emergencies. 

Key words: activity,  professional activity,  rescue service specialists,  professional  activity of rescue
service specialists.

УДК 37.378           Кучай О.В.
ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АНГЛІЇ

Анотація.  У  статті  розглянуто професійне  вдосконалення  та  самовдосконалення  вчителя
англійської мови в Англії. Виділено основні періоди підготовки вчителів. Здійснено аналіз неперервної
освіти в Англії.

Ключові слова: Англія, вчитель англійської мови, професійне вдосконалення.

Постановка  проблеми.  Навіть  найкращі  ВНЗ  не  можуть  забезпечити  високоякісну
підготовку  фахівців  “на  всі  часи”.  Тому  все  більш помітне  місце  в  рамках  вищої  школи
займає  післядипломна  освіта   організоване  і  систематично  здійснюване  навчання
дипломованих  працівників  з  метою  “осучаснити”  їх  професійні  знання,  усунути  розрив
раніше  отриманою  ними  професійною  підготовкою  і  новими  вимогами,  визначеними
розвитком соціально-економічної сфери, науки і культури.
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Виклад  основного  матеріалу.  На  Заході це  нерідко  позначається  терміном
“поновлювана освіта”; мається на увазі періодичне чергування трудової діяльності фахівців з
певними  періодами  навчання  на  спеціальних  відділеннях  вищих  шкіл  або  в  навчальних
центрах по підвищенню кваліфікації.

Особливості  функціонування системи безперервного професійного розвитку вчителів
(continuing professional development – CPD) в Англії у 90-х p. XX ст. зумовлені радикальними
змінами, що відбулися в освітній системі цієї країни внаслідок запровадження реформи 1988
р.  До  найбільш  суттєвих  змін,  що  вплинули  на  систему  CPD,  відносять  передусім
централізаційно-децентралізаційні  тенденції  у  сфері  управління  освітою,  запровадження
освітніх стандартів, нових ринкових підходів до фінансування закладів освіти та місцевих
освітніх адміністрацій (LEAs) [1]. 

Форми професійного  розвитку,  пов'язані  з  певним етапом кар'єрного росту вчителів.
Особлива увага приділяється в контексті таких програм молодим вчителям (newly qualified
teacher  –  NQT),  що  працюють  перший  рік  у  школі.  З  1999  року  Міністерством  освіти  і
професійних умінь запроваджена  програма обов'язкового стажування  NQT, побудована  на
двох  головних  принципах:  1) надання  допомоги  молодому  вчителю  в  його  професійному
розвитку; 2) оцінка відповідності його професійної діяльності Національним стандартам для
NQT. Стажування молодого вчителя проходить під керівництвом досвідченого тьютора. Воно
передбачає відвідування тьютором уроків NQT, вивчення досвіду кращих вчителів,  у тому
числі і в школах-маяках (школи передового досвіду в Англії), періодичні звіти тьютора про
якість  роботи  молодого  вчителя  перед  директором  школи.  В  кінці  періоду  стажування
відповідність  діяльності  NQT стандартам  перевіряється.  В  разі  негативних  висновків  він
позбавляється  права  працювати  у  фінансованих  державою  школах,  припиняється  його
професійна реєстрація у Загальній учительській раді Англії (GTC) (у липні 2000 року такого
права  були  позбавлені  0,2%  молодих  учителів,  наступного  року  цей  відсоток  був  уже
нижчим). Програми стажування NQT оцінюються і практиками, і дослідниками як такі, що
сприяють  більш  швидкому  професійному  становленню  молодих  учителів,  зменшенню
плинності  педагогічних  кадрів.  З  2002  року  у  12  LEAs  запроваджена  пілотна  програма
“Ранній  професійний  розвиток”  (Early  Professional  Development)  для  вчителів  другого  та
третього року роботи в школі, яка повинна бути згодом поширена на територію всієї країни.
Програма “План надання професійної допомоги” (Professional Bursary Scheme) призначена
для вчителів 4-5 року професійної діяльності. Вона стала результатом успішно проведеного в
2001-2002 pp. пілотного експерименту. За даними доповіді Інституту політичних досліджень
освіти Лондонського столичного університету (Institute for Policy Studies in Education, London
Metropolitan  University)  урядовою  програмою  професійного  розвитку  передбачається
встановлення прямого зв'язку між CPD та кар'єрним ростом учителів на всіх його етапах [2].

Цілий  ряд  нових  програм  професійного  розвитку  призначений  для  керівних  кадрів
шкіл. До них відносять:

–“HEADLAMP”   програма розвитку  менеджерських  та  лідерських  компетенцій
молодих директорів шкіл, що була розпочата ще в 1995 році як програма стажування нових
директорів на робочому місці;

–програма  Національної  професійної  кваліфікації  директора  школи  (The  National
Professional  Qualification  for  Headship  –  NPQH),  вперше  запроваджену  в  1995  році  та
оновлену  в  1997  р.  після  проведення  широких  консультацій  щодо  її  удосконалення.
Сьогодні  NPQH здійснюється  з  використанням таких  форм роботи,  як  аналіз  тьютором
форм  практичної  діяльності  молодого  директора  школи,  навчальні  сесії,  консультації,
онлайнове  навчання.  З  квітня  2004  року  всі  директори  державних  шкіл,  що  вперше
займають цю посаду, повинні будуть пройти програму стажування NPQH;

–програма  для  директорів,  які  вже  мають  певний  досвід  роботи  (The  Leadership
Programme).  Метою  цієї  програми  є  подальший  розвиток  лідерських  якостей  та
управлінських компетенцій шкільних адміністраторів.  Всі ці програми здійснюються під
керівництвом  національного  науково-методичного  центру,  який  отримав  назву
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“Національного  коледжу  шкільного  лідерства”.  У  ньому  розроблена  “Рамкова  програма
розвитку шкільного лідерства” (Leadership Development Framework). Програмою визначено
широке  коло  напрямів  роботи  з  розробки  етапів  кар’єрного  росту  керівників  шкіл,
залучення  до управлінської  діяльності  представників  національних  та  расових  меншин,
жінок тощо.

Система професійного розвитку працівників освіти Англії знаходиться в центрі уваги
Міністерства освіти і професійних навичок і розвивається дуже динамічно, що зумовлено
безперервним характером процесів реформування початкової та середньої освіти Великої
Британії  протягом  останніх  двох  десятиліть.  У  березні  2001  року  була  опублікована
національна стратегія професійного розвитку працівників освітньої сфери, яка передбачає
значне  збільшення  її  фінансування  та  зростання  тенденцій  до  її  більшої  координації:
Міністерством освіти та професійних навичок призначено дев’ять регіональних радників з
питань CPD, які працюватимуть у регіональних відділах Міністерства і координуватимуть
зусилля  LEAs  та  шкіл  у  здійсненні  урядової  стратегії  підвищення  ефективності
професійного розвитку педагогічного, адміністративного та допоміжного персоналу школи
та LEA [3].

Тенденції  розвитку  вимог  до  професійної  підготовки  вчителів  англійської  мови  в
Англії,  встановлені  Міністерством освіти  і  кваліфікацій  у  таких  державних документах
стандартизації  базової  підготовки  фахівців,  якими  є  Національні  стандарти
кваліфікованого вчителя від 1998, 2002 та 2007 рр.

У  Національному  стандарті  кваліфікованого  вчителя  виписані  вимоги  до  його
професійної підготовки для різного рівня навчальних закладів, загальні вимоги до змісту
спеціально-предметних  знань  та  загально  педагогічної  підготовки  педагога-дослідника,
творчого,  компетентного  практика.  В  документі  обґрунтовані  вимоги  до  вмінь  учителя
проводити  педагогічну  та  навчальну  роботу  з  учнями,  визначати  мету  й  планувати
очікувані  результати,  а  також  здійснювати  моніторинг  та  оцінку  навчальних  досягнень
учнів,  викладено  вимоги  до  навчальних,  гностичних,  розвивальних,  виховних,
організаційних,  контрольно-діагностичних  виробничих  функцій  професійної  діяльності
педагога.

Значне місце в системі підготовки вчителів англійської мови відводиться оволодінню
студентами методичними прийомами навчання  учнів  мовного матеріалу  і  різноманітних
видів  мовленнєвої  діяльності,  способами  заохочення,  стимулювання  і  оцінювання  їх
навчальних  досягнень;  методами організації  роботи зі  здібними та  слабкими учнями на
основі індивідуального і диференційованого підходів до навчання дітей.

Згідно навчальної програми студенти опановують елементи театрального мистецтва,
вивчають твори британської класичної літератури, оволодівають курсами успішної кар’єри
та  формування  творчих  і  лідерських  якостей  учителя,  мистецтва  мислення,  вирішення
складних педагогічних задач та іншими.

Реалізувати  зміст  системи  підготовки  сучасного  вчителя  мови  в  Великобританії
допомагають основні технології навчання як тьюторське, дистанційне, модульне, кредитне,
кредитно-модульне,  персоніфіковане навчання,  взаємне навчання,  такі  форми організації
навчання як лекція, семінар, тьюторіал, дискусія, самостійна робота, лабораторна робота,
практична робота,  спільна рецензія  на проекти і  дисертації,  телеконференція,  та методи
контролю  результатів  навчання  як  письмові  роботи  (essays),  письмові  екзамени  і
тестування, наукові дослідження, професійний проект тощо [4].

Висновки. На основі аналізу літературних джерел здійснено аналіз неперервної освіти
в  Англії.  Удосконадення  методичної  підготовки  вчителя  англійської  мови  приведе  до
формування професійних спеціалістів, здатних до швидкої адаптації в освітній та соціально-
культурній  сферах,  наділених  високим  творчим  потенціалом  та  гнучким  методичним
мисленням.

Список використаної літератури
1. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison.  Guide to Teaching Practice, Fifth edition. – London and

New York: RoutledgeFalmer,2004. – 460 p.   

147



ISSN 2076-586X. Вісник Черкаського університету. 2014. № 10 (303)

2. DfEE (Department for Education and Employment). White Paper: Schools Achieving Success.– Annesley,
Nottinghamshire: DfEE Publications, 2001.– 73p.

3. Ахияров  К.Ш.,  Петрова  Т.И.,  Наумова  Л.Г.  Экологическое  образование:  опыт,  прогнозы:
Монография.- Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 2001. 139 с.    

4. Стрельченко Л. В. Модернізація професійної підготовки вчителя англійської мови в системі вищої
педагогічної освіти Великобританії  Наукові записки. – Випуск 37. – Серія: Філологічні науки. –     
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 268-270.

Одержано редакцією 10.09.14
Прийнято до публікації 11.09.14

Аннотация.  В  статье  рассмотрены  профессиональное  совершенствование  и
самосовершенствования  учителя  английского  языка  в  Англии.  Выделены  основные  периоды
подготовки учителей. Осуществлен анализ непрерывного образования в Англии. 

Ключевые слова: Англия, учитель английского языка, профессиональное совершенствование.
Summary.  The  article  deals  with  professional  development  and  learning  of  English  teachers  in

England. The main periods of teacher training. The analysis of continuous education in England. 
Keywords: England, English teacher, professional development.
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