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їхнього порушення. Також потребує перегляду та оновлення 

організаційна структура системи дистанційної освіти на рівні держави.  

Маючи позитивні відгуки і перспективи для розвитку, дистанційна 

медична освіта потребує вирішення низки актуальних питань на 

законодавчому, регіональному та місцевому рівнях. 
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ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПІДГОТОВКУ ФІЛОЛОГІВ 

 

Сучасним напрямом розвитку філологічної освіти є докорінне 

оновлення її змісту відповідно до вимог чинних стандартів, орієнтованих 

на підвищення якості підготовки філологів, які повинні мати ґрунтовні 

професійні знання, вміти поповнювати їх самостійно і бути 

конкурентоздатними на ринку філологічних послуг. Водночас 

модернізація вищої філологічної освіти потребує вдосконалення 

нормативно-законодавчого, змістового та технологічного супроводу. 

Суспільство третього тисячоліття потребує фахівця-філолога нової 

генерації, здатного інтегрувати знання та динамічно перебудовувати 

зміст своєї професійної діяльності.  

Проблема професійної підготовки фахівців у галузі філології 

охоплює широке коло питань, є актуальною для вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Окремі аспекти професійної підготовки 

філологів поставали предметом самостійних досліджень науковців, а 

саме: педагогічні умови формування та розвитку професійної 

компетентності та готовності філологів до професійної діяльності, 

самовдосконалення та професійного розвитку (І. Алєксєєва, В. Баркасі, 

Н. Білоус, Н. Власенко, О. Вовк, С. Данилюк, В. Демидова, Г. Єлізарова, 

В. Коваль, Н. Колесниченко, О. Матвєєва, Ю. Рибінська, О. Семеног, 

Т. Семенюк, Т. Симоненко, В. Стрельников, Т. Стеченко, Ж. Таланова та 

ін.); загальнопсихологічні аспекти формування філолога як професіонала 

та творчої мовної собистості, учасника суспільних відносин  

(М. Алтухова, Я. Альтман, Г. Андрєєва, Н.  Гальскова, Н. Жинкин, 

Л. Засєкіна, О. Куцевол, В. Маслова, І. Соколова, К. Скиба та ін.); 

лінгводидактичні, методичні та соціолінгвістичні засади професійної 

підготовки філологів (Н. Андронік, Р. Барч, О. Бігич, В. Бєліков, 

О. Бєссонова, Н. Бориско, М. Вашуленко, Т. Ганічева, Т. Донченко, 

В. Кашкін, Л. Мацько, Л. Морська, С. Ніколаєва, Н. Остапенко,  
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Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Черноватий та ін.); особливості 

професійної підготовки філологів у зарубіжному досвіді (Н. Авшенюк, 

Н. Бідюк, О. Зіноватна, В. Корнієнко, О. Мартинюк, Н. Мукан,  

О. Сергєєва, Л. Черній та ін.). 

Розвиток мовної освіти у світі зумовлений низкою чинників, серед 

яких важливе значення мають гуманізація та гуманітаризація освіти; 

зростання важливості іноземних мов унаслідок глобалізації й 

розширення міжнародних контактів; залежність ділових переговорів від 

успішної комунікації тощо.  

З огляду на функціональні характеристики філолог може 

реалізовувати свої знання та уміння в науковій, літературно-видавничій 

та освітній галузях, засобах масової інформації,  R-технологіях, у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, 

музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. Об’єктами вивчення та 

професійної діяльності філологів є мови (у теоретичному, практичному, 

синхронному, діахронному, діалектологічному, стилістичному, 

соціокультурному аспектах), українська і зарубіжна художня література, 

усна народна творчість, стилістика, переклад, прикладна лінгвістика, 

міжкультурна комунікація в усній і письмовій формі. Професійні функції 

майбутніх філологів полягають в аналізі, творенні, перекладі, 

трансформації, оцінюванні письмових та усних текстів різних жанрів і 

стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з 

прикладною метою), майстерному оперуванні комунікативними 

стратегіями і тактиками, кваліфікованому використанні мови у розробці 

комп’ютерних програм, стандартизації та уніфікації науково-технічної 

термінології, розробленні методів і технологій автоматичного 

анотування, реферування, машинного перекладу, організації успішної 

комунікації різними мовами. З урахуванням цього зміст професійної 

підготовки майбутніх філологів становить система базових наукових 

теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.  

Як свідчить аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних учених 

(Л. Базиль, Н. Білоус, В. Демидова, Л. Мірошниченко, М. Севастюк,  

Т. Семенюк, І. Соколова, В. Стрельников) професійна підготовка 

філологів ґрунтується на положеннях компетентісного підходу, що 

сприяє формуванню високого рівня професійної компетентності, 

забезпечує готовність до професійної діяльності, професійного 

самовдосконалення та розвитку, формуванню інтеграційних знань та 

прогностичних умінь. До ключових професійних компетентностей 

філолога вчені відносять: лінгвістичну, літературознавчу, перекладацьку, 

методичну, мужкультурну, комунікативну, народознавчу та інші 

[1, c. 153].  

Зазначимо, що практичний рівень володіння мовою передбачає 

сформованість у майбутніх філологів таких компетенцій:  



64 │ Педагогіка в системі гуманітарного знання 

 

мовленнєвої (здатність до адекватної рецепції і продукції мовлення), 

дискурсивної (здатність будувати цілісні, зв’язні й логічні повідомлення 

різних функціональних стилів), прагматичної (володіння стратегією 

спілкування), соціолінгвістичної (здатність до автентичного 

використання мови в різних соціальних контекстах). 

Лінгвокраїнознавчий рівень володіння мовою передбачає сформованість 

соціокультурної  компетенції  (знання про культуру країни виучуваної 

мови, володіння особливостями вербальної й невербальної семіотики). 

Вартими уваги є дослідження О. Чередниченка, який пов’язує 

необхідні складові професійної компетентності усного та письмового 

перекладача із чотирма основними функціями перекладу у сучасному 

світі. Перекладач, на думку О. Чередниченка, має володіти мовною, 

культурною, стилістичною та референційною компетенціями у певній 

галузі, здатністю чинити опір надмірному іншомовному впливу, берегти 

національну культурну спадщину, розвивати та поширювати рідну мову 

[2, c. 25-27]. 

На актуальності проблеми використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) та мультимедійних засобів навчання для 

професійної підготовки перекладачів наголошено у працях Є. Долинського, 

Н. Іваницької, О. Мацюк, М. Прадівлянного, О. Рогульської та інших. 

Зокрема О. Рогульською розроблена модель формування професійної 

компетентності майбутніх перекладачів засобами ІКТ, особливістю якої є 

модульна побудова змісту професійної підготовки, що забезпечує перехід 

навчальної діяльності в квазіпрофесійну, а потім і в навчально-професійну 

діяльність, опосередковану ІКТ. Ефективність реалізації розробленої 

моделі забезпечується впровадженням технології, особливість якої полягає 

в поетапному формуванні професійної компетентності майбутніх 

перекладачів в умовах комплексного використання ІКТ і застосування 

активних методів навчання, що забезпечують перехід майбутніх 

перекладачів з об’єктної в суб’єктну позицію [3, c. 16].  

Отже, психолого-педагогічні проекції професійної підготовки 

майбутніх філологів, досліджені українськими та зарубіжними вченими, 

передбачають створення оптимальних умов для навчання мови, 

літератури, перекладу, лінгвістики тощо; стимулювання мовленнєво-

розумової активності студентів; розвитку їхнього критичного мислення, 

мовної особистості, множинного інтелекту, здатності до 

концептуального моделювання інформації; розширення знаннєвого 

простору з урахуванням індивідуальних стилів і навчальних стратегій 

студентів. Водночас переважна більшість наукових розвідок в 

українському педагогічному дискурсі присвячена різним аспектам 

підготовки вчителів-філологів. У зарубіжному науковому дискурсі учені 

концентрують увагу на проблемі підготовки фахівців інтегративного 

типу в галузі філології. На підставі проаналізованих результатів  
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досліджень професійну підготовку філологів розглядаємо як цілісний, 

динамічний, системний, поетапний процес, спрямований на якісні зміни 

в освітній діяльності, що ефективно впливають на проектування 

індивідуальної освітньої діяльності майбутнього філолога на 

когнітивному, діяльнісному та особистісному рівнях з урахуванням 

специфіки мовного потенціалу, культурних і національних особливостей 

мови, що сприяють розвиткові професійної компетентності та 

професійно важливих особистісних якостей, готовності до професійної 

діяльності, професійного самовдосконалення та самореалізації. 

Цей процес відбувається впродовж певних етапів (професійно-

адаптаційного, професійно-фундаментального, професійно-

спеціалізованого, професійно-кваліфікаційного) на засадах комплексного 

врахування зовнішніх і внутрішніх чинників, педагогічних 

закономірностей освітнього процесу, методологічних підходів та 

педагогічних принципів. Результатом є компетентний філолог із 

сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного характеру, 

готовий до якісного виконання професійних функцій.  
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