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З акон України «Про освіту» у статті 18 визначає безперервний про
фесійний розвиток як «безперервний процес навчання та вдоско

налення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/ 
або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або по
кращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього 
періоду його професійної діяльності» [1].

Мета дослідження -  узагальнити досвід європейських освітніх систем 
для розроблення стратегії професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників в Україні.

Аналітичний огляд «Modernisation of Higher Education in Europe: 
Academie Staff -  2017» («Модернізація вищої освіти в Європі: Академіч
ний персонал -  2017»), що був здійснений Європейською інформаційною

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1210


проблеми професійної освіти та освіти 
ослих Ÿ.KO м пара т и вісти чиїй, перспективі

мережею в галузі освіти «Eurydice» («Евридика»), констатував, що по всій 
Європі практично немає масштабних програм постійного професійного 
розвитку, що надавали б можливість викладачам покращити свої компе- 
іентності. Більшість ініціатив у цій сфері є діяльністю окремих вищих на
вчальних закладів [2].

Звертає на себе приклад широкомасштабної програми професій
ного розвитку науково-педагогічних працівників у Великій Британії, де 
Академія вищої освіти (The Higher Education Academy) є центральною ін
ституцією, в якій зосереджується система підвищення якості викладання 
у вищій освіті і системні програми професійного розвитку академічного 
персоналу. Академією вищої освіти був визначений комплекс професій
них стандартів викладання та навчання, в який входять 3 основні складо
ві: область діяльності викладача; професійні знання; професійні цінності. 
Професійна діяльність викладачів, а також програми їх професійного роз
витку регулюються цими стандартами.

У Німеччині програми професійного розвитку викладачів університетів 
реалізується на міжзємельному (федеративному), земельному, місцевому 
та індивідуальному їособистісне підвищення кваліфікації) рівнях. Найбільш 
поширеною формою підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра
цівників є система програм професійного розвитку, що пропонують зе
мельні Центри дидактики вищої школи (Hochschuldidaktisches Zentrum).

Традицією багатьох європейських університетів є організація під
вищення кваліфікації викладачів на рівні самого університету.Так, Ге
теборзький університету Швеції (Göteborgs université) пропонує низку 
курсів,тренінгів та семінарів для розвитку хомпетентнсстей за різними 
напрямами: програма розвитку лідерства, комп’ютерні курси, курси без
пеки, педагогічний розвиток та інтерактивне навчання, цифрові медіа, 
ко мун і кація то що. ,,,

Висновок. В Україні системи професійного розвитку науково-педаго
гічних працівників університетів на національному рівні не існує. Деякі 
заклади вищої освіти пропонують програми підвищення кваліфікації ви
кладачів на університетському рівні або ж професійний розвиток викла
дачів зводиться до інформальноі освгги,тобто самоосвіти.Узагальнення 
європейського досвіду дає змогу виробити стратегію для України: поєд
нання системних заходів національного рівня із сертифікацією програм 
на рівні закладу вищої освіти, а також навчання на тренінгах, курсах, 
коучінг-сесіях за межами рідного закладу та використання он-лайнових
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форм: освітніх сайтів, порталів, форумів, професійних і наукових мереж, 
вебінарів, відеоконференцій, масових відкритих онлайн-курсів.

Ключові слова: науково-педагогічні працівники, професійний розвиток, 
Європа, Україна.
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С ьогодні, в епоху глобалізації й інтенсивного розширення міжна
родних зв’язків, можна з упевненістю стверджувати, що вивчення 

іноземної мови стало життєвою необхідністю для сучасного висококва
ліфікованого фахівця практично в будь-якій сфері діяльності. В Україні 
викладання іноземних мов за професійним спрямуванням студентам вва
жається пріоритетом у вищій освіті. Вміння спілкуватися на інших мовах 
займає важливе місце в професійної компетентності фахівців-економіс- 
тів.Зі зміною вимог до спеціаліста з’явилась необхідність змінити підхо
ди до викладання іноземних мов.

Одним із перспективних підходів до оптимальної організації навчан
ня іноземних мов є так зване «blended learning» або «змішане навчан
ня», що базується на інтеграції технологій навчання. Процес навчання, за 
якого традиційні технології навчання поєднуються з інноваційними тех
нологіями електронного, дистанційного і мобільного навчання, називають 
«змішаним навчанням» (blended learning).

Фактично концепція змішаного навчання існувала вже в XX столітті, в 60-х 
рр., але термінологія була вперше запропонована в 1999 році в прес-релізі
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