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Національної академії педагогічних наук України

У статті автором проаналізовано досвід щодо професійного розвитку молодих викладачів закладів вищої 
освіти Австралії. Для аналізу обрано університети, що входять у топ 10 університетів Австралії (згідно 
даними міжнародного рейтингу QS World University Rankings. Проведений аналіз стратегій закладів ви-
щої освіти дозволив визначити важливість професійного розвитку всього академічного складу, у тому 
числі й категорії молодих викладачів. Виявлено, що молоді викладачі отримують багато можливостей для 
власного професійного розвитку. Наведено огляд програм, курсів та семінарів, в яких приймають участь 
молоді викладачі. Зроблено висновки, щодо можливості вдосконалення процесу професійного розвитку 
молодих викладачів у вітчизняних закладах вищої освіти.
Ключові слова: професійний розвиток, науково-педагогічні працівники, академічний склад, молоді викла-
дачі, заклади вищої освіти, програми професійного розвитку молодих викладачів.

Постановка проблеми. Приступаючи до ви-
конання професійних обов’язків, перед 

молодими викладачами постають багато викли-
ків, зокрема брак часу на підготовку до про-
ведення занять, виникає почуття страху перед  
аудиторією та бажання бути ідеальним на ро-
бочому місці. Це стає перешкодою до якісного 
виконання обов’язків та виникає потреба у під-
тримці молодих викладачів на робочому місці. 
Виходячи з позицій адаптивного підходу, що пе-
ріод адаптації відбувається впродовж трьох ро-
ків, припустимо що цей період можна скоротити 
до одного року, а починаючи з другого року від-
бувається перехід до першого етапу становлення 
молодого викладача. Після першого року вико-
нання професійної діяльності у молодого викла-
дача виникає внутрішня потреба у професійному 
розвитку, адже тих компетентностей, що він на-
був у процесі навчання вже недостатньо для ви-
рішення професійних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз досвіду вітчизняних за-
кладів вищої освіти дозволяє стверджувати, що 
молодим викладачам недостатньо приділяють 
уваги, особливо в питаннях їхнього професійного 
розвитку. На сьогодні, завдяки підвищенню ак-
туальності цього питання, у багатьох закладах 
вищої освіти починають створюватися «Шко-
ли молодого викладача», проводяться тренінги 
та семінари з окремих питань методичного спря-
мування, заохочують до участі у молодіжних 
науково-практичних конференціях, стажуванні 
тощо. Проте комплексної підтримки молодих ви-
кладачів й досі не розроблено та не впроваджено 
у вітчизняних закладах вищої освіти. 

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду уні-
верситетів Австралії, щодо комплексної підтрим-
ки молодих викладачів закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Процес профе-
сійного розвитку академічного складу закладів 
вищої освіти, в тому числі й категорії молодих 
викладачів, можна розділити на дві основні ком-
поненти. Перший компонент – це розвиток про-
фесійних навичок, а другий – розвиток особистіс-
них якостей молодого викладача. У сукупності ці 

дві компоненти входять до комплексної підтримки 
молодого викладача у закладах вищої освіти. 

Відповідно до поставленої мети розгляне-
мо досвід закладів вищої освіти Австралії щодо 
провадження процесу професійного розвитку 
молодих викладачів. Для дослідження викорис-
товували інформацію, що подана на сайтах уні-
верситетів. Зазначимо, що увага приділялась уні-
верситетам, що увійшли у топ 10 університетів 
Австралії (згідно даними міжнародного рейтингу 
QS World University Rankings за 2018 рік [16]), 
а саме: Australian National University, University 
of Melbourne, University of New South Wales, 
University of Queensland, University of Western 
Australia, University of Adelaide, University of 
Technology (Sydney). 

Аналіз зарубіжного досвіду показав, що для 
забезпечення професійного розвитку науково-пе-
дагогічних працівників, у закладах вищої освіти 
створено освітні центри з професійного розвит-
ку академічного складу. Вони мають різні на-
зви, наприклад центри з постійного професійного 
розвитку (CPD) та інші, проте зміст діяльності 
залишається однаковий. В цих освітніх центрах 
пропонуються програми з професійного розвитку 
для усіх співробітників університету з різними 
рівнями володіння освітніми технологіями у про-
цесі викладання. Участь у цих програмах дозво-
лена усім бажаючим для отримання необхідних 
навичок та розвитку компетентностей для побу-
дови кар’єри. 

У стратегічному плані Австралійського націо-
нального університету для досягнення універси-
тетом мети бути серед найкращих університетів 
світу одним із напрямів розвитку визначено під-
тримувати професійний розвиток усіх співробіт-
ників університету. Для досягнення досконалості 
університет надає можливість для безперервного 
навчання співробітників, щоб розвивати індиві-
дуальну, колективну та організаційну продук-
тивність, тобто забезпечує підтримку навчання 
та кар’єрного росту науково-педагогічним пра-
цівникам [3]. Наявність окремого Положення про 
кадрові ресурси дозволяє стверджувати, що уні-
верситет турбується в першу чергу про якісний 
склад науково-педагогічних працівників. В цьому 
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Положенні чітко прописано мінімальні стандарти 
для академічних рівнів. Цікавим виявилось те, 
що науково-педагогічний працівник призначе-
ний на певний рівень може виконувати обов'язки 
та функції будь-якого рівня. Крім того, науково-
педагогічний працівник має можливість викону-
вати роботу вищого рівня, щоб отримати досвід 
та знання, відповідні до вимог процесу просуван-
ня в університеті [12]. 

Аналіз мінімальних стандартів Австралій-
ського національного університету дозволив по-
рівняти та зіставити обов’язки науково-педа-
гогічних працівників. Отже, в контексті даного 
дослідження категорія молодий викладач співпа-
дає з академічним рівнем А. Відповідно до вимог 
цього рівня молодий викладач працює з підтрим-
кою та під керівництвом досвідчених академіч-
них співробітників і має розвивати свої знання 
в області викладання та досліджень. Молодий 
викладач проводить викладацьку діяльність 
в закладі на рівні, відповідному до його навичок 
та досвіду, займається науковою, дослідницькою 
та професійною діяльністю відповідно до його 
професії чи дисципліни та здійснює управління 
власною діяльністю в університеті. 

Важливим для нашого дослідження є саме ро-
зуміння того, що молодий викладач не залиша-
ється повністю автономним, тобто у нього є під-
тримка зі сторони досвідчених викладачів. 

Розвиток та підтримку академічного складу, їх 
кар'єрне зростання університет забезпечує через: 
 встановлення чітких цілей діяльності; 
 підтримка академічного складу у розвит-

ку та плануванні кар'єри; 
 надання співробітникам кар'єрних мож-

ливостей в університеті; 
 розробка наглядових органів, для ефек-

тивного управління розвитком науково-педаго-
гічних працівників [6]. 

У програмі проведення заходів для профе-
сійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників подана інформація про дату тренінгів, їх 
вартість та обов’язково всі навчальні заняття 
диференціюються відповідно до рівня учасників. 
Наприклад, для усіх рівнів академічного складу 
пропонуються наступні теми навчальних занять: 
«Особливості рівності та різноманітності», «Усві-
домлення культурних традицій населення»; для 
вищих академічних рівнів пропонуються такі 
теми: «Аналіз коучингу та його застосування», 
«Управління важкою поведінкою на робочому 
місці», «Аналіз поведінки та психометричні тес-
тування» та інші [2]. 

Також цей університет пропонує програми ін-
тенсивного професійного розвитку через Центр 
вищої освіти, навчання та викладання, зокрема 
«Академічне лідерство у викладанні та навчан-
ні», курси для молодих викладачів «Принципи 
викладання», «Основи викладання та навчання 
в університеті» [1]. По закінченню курсів вида-
ється сертифікат, навчання для співробітників 
безкоштовне. 

Вважаємо за необхідне більш детально зупи-
нитися на змісті вищезазначених курсів для мо-
лодих викладачів. Обидва курси за мету мають 
забезпечення молодих викладачів необхідними 
стратегіями, інструментами для ефективного ви-
конання професійних обов’язків та складають-

ся з 10 модулів. Також є можливість опанувати 
цими курсами як у інтенсивному форматі, так 
і за 5-8 тижнів впродовж кожного семестру. Те-
матика навчальних занять сконцентрована на 
особливостях та принципах викладання, інклю-
зивної освіти, визначення якості викладання 
та навчання, викладання в малих групах. Також 
концентрується увага щодо розробки курсів, на-
вчальних планів та на побудові власного стилю 
та філософії викладання. 

До зазначених курсів ще додається щорічний 
форум NECTAR для молодих викладачів та уче-
них [7] та програма наставництва для молодих 
викладачів. На форумі молоді вчені та викладачі 
мають можливість виступити зі своїми пробле-
мами, обговорити їх з експертами та здобути не-
обхідні навички. За допомогою програми настав-
ництва [13] молоді викладачів мають можливість 
обирати собі наставника за допомогою профілів, 
що викладені на сайті університету або зверну-
тися за допомогою у пошуку наставника до Цен-
тру вищої освіти. 

Друге місце у рейтингу посідає університет 
Мельбурна. Програми професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників пропонують-
ся Центром з вивчення вищої освіти. Участь 
для співробітників університету безкоштовна, за 
терміном навчальна сесія відбувається впродовж 
семестру або є можливість вибрати інтенсивний 
курс. Учасниками можуть бути науково-педаго-
гічні працівники всіх рівнів, проте особливо увага 
приділяється професійному розвитку саме мо-
лодим викладачам. Найчастіше використовують 
формат тренінгів, майстер-класів або воркшопів. 
Також необхідно зауважити, що курси розробля-
ються як внутрішні, так і зовнішні. 

Окремо є програма професійного розвитку, 
що вміщує 4 предмети (по 12,5 кредитів кожна) 
та розрахована на 1-2 роки, по закінченню якої 
викладачі отримують сертифікат з викладання 
у закладах вищої освіти. Предмети що входять 
до цієї програми охоплюють важливі аспекти про-
цесу викладання в університеті, зокрема базові 
предмети, такі як «Ефективне викладання в уні-
верситеті», «Викладання у практичній діяльності», 
«Розробка навчальної програми» та один предмет 
на вибір «Проектна діяльність у викладанні та на-
вчанні» або «Підтримка онлайн викладання» [11]. 

Також співробітникам університету надається 
можливість прийняти участь у короткотривалій 
програмі «Сертифікат викладання Мельбурна» 
[18]. Ця програма розрахована для всіх рівнів 
науково-педагогічних працівників, що не мають 
можливості пройти повну програму з отримання 
сертифікату з викладання в університеті. 

Поза увагою у процесі професійного розвитку 
не залишився такий аспект як розвиток у про-
ектуванні освітнього процесу із використанням 
інформаційних технологій. З метою підвищення 
професійного рівня у роботі з інформаційними 
технологіями, науково-педагогічним працівни-
кам, в тому числі і молодим викладачам, пропо-
нуються безкоштовні воркшопи та майстер-класи 
для ознайомлення з інструментами та методами, 
що використовуються у викладанні із застосу-
ванням інформаційних та медіа-технологій. Від-
відуючи зазначені заняття, молоді викладачі 
удосконалюють навички:
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 з проектування освітнього процесу; 
 щодо надання зворотного зв’язку та оці-

нювання; 
 роботи у перевернутому класі; 
 застосування відео у процесі викладання; 
 аналізу освітнього процесу. 
Додатково проводяться навчальні сесії (занят-

тя) з практичної педагогіки, де на практиці викла-
дачі тренуються як використовувати сервіс Padlet 
для організації спільної або індивідуальної робо-
ти, проектувати завдання для оцінювання інших 
та самооцінювання, застосовувати рубрики для 
оцінювання результатів навчання, користуватися 
аудіо ресурсами, соціальними мережами, особис-
тісними блогами, створювати та впроваджувати 
відео історії в освітній процес [19]. 

Проведення коротких та змістовно-направле-
них майстер-класів для викладачів займає важ-
ливе місце у їхньому професійному розвитку. 
Пропонуються практичні заняття з використан-
ня мобільних додатків та елементів віртуальної 
реальності в освітньому процесі. Актуальними 
й досі залишаються майстер-класи з ефективної 
презентації слайдів, академічного письма, роз-
виток лідерських навичок та, що доцільно було 
б використовувати у системі вітчизняної вищої 
освіти, участь молодих викладачів у ментор-
ських програмах. 

Аналіз програм професійного розвитку науко-
во-педагогічних працівників в University of New 
South Wales, що посідає третє місце у ТОП-10  
Австралійських університетів, показав, що їх 
розроблено та спрямовано на досягнення цілей 
університету. Для професійного розвитку науко-
во-педагогічних працівників пропонується ряд 
програм, проте при аналізі увагу звернено на 
програми саме для молодих викладачів. 

Наприклад, програму «Основи викладання» 
розроблено для підтримки молодих викладачів, 
що мають невеликий досвід викладання або зо-
всім його не мають. У зміст програми вкладено 
ключові моменти основ викладання, оцінювання 
та зворотного зв’язку. Модель програми передба-
чає змішаний підхід до навчання, зокрема особис-
ті консультації та дистанційне навчання в системі 
Moodle. Тривалість програми 8 тижнів, загальна 
кількість годин на весь час навчання – 16 [4]. 

Підтримка молодим викладачам також нада-
ється через програми наставництва, що у свою 
чергу поділяються на офіційні та неофіційні. Для 
викладачів, що працюють за сумісництвом (у біль-
шості випадків це молоді викладачі, аспіранти 
тощо), забезпечується підтримка через навчальні 
матеріали, що розміщені на сайті університету, 
методичні рекомендації щодо основ викладання 
в університеті та можливістю безкоштовно відвід-
увати семінари з актуальних для них тем. 

В університеті Queensland (4-те місце у рей-
тингу) важливим ресурсом для досягнення цілей, 
зазначених у Стратегії розвитку цього закладу, 
є науково-педагогічні працівники. Відповідно до 
цього в університеті працює Комітет з розвитку 
персоналу, що виконує функції з надання мож-
ливостей для професійного розвитку, управління 
процесом та контролю за його виконанням. Уні-
верситет пропонує різноманітні курси з Програми 
розвитку персоналу та радить використовувати 
схему власного розвитку. Ця схема складається 

з чотирьох кроків, за якими викладачі мають мож-
ливість визначити напрями для власного розвит-
ку з метою кар’єрного зростання. У випадку, коли 
молоді викладачі не можуть окреслити для себе 
напрями розвитку, то на певному етапі вони звер-
таються за допомогою до куратора або наставника 
[15]. Програма розвитку персоналу включає в себе 
5 основних напрямів професійного розвитку, а 
саме: саморозвиток та розвиток інших; фінанси 
та адміністрування; дослідження; викладання, на-
вчання та оцінювання й сталий розвиток та без-
пека в університеті [21]. Наведемо приклад курсів 
для розвитку у напрямі викладання, навчання 
та оцінювання, зокрема пропонуються теми як 
«Створення навчального відео», «Ефективне про-
ведення лекцій», «Викладання в маленьких гру-
пах», «Удосконалення викладання за допомогою 
освітніх технологій», «Візуалізація викладання 
та інновації в освітньому процесі» [17]. 

В університеті Західної Австралії (University 
of Western Australia) з метою досягнення цілей 
університету, розвитку висококваліфікованого 
академічного складу та підвищення рівня якос-
ті їх викладання цей заклад вищої освіти надає 
багато можливостей для професійного розвитку. 
Цей процес відбувається не тільки через майстер-
класи та воркшопи, протей й додаються ще такі 
форми як участь у конференціях та різноманіт-
них заходах, наприклад «День Спокою» [8]. Цей 
захід проходить у звільненому від формальності 
форматі та призначений для якісного та креатив-
ного спілкування академічного складу між собою, 
де у спокійному стані народжуються ідеї для реа-
лізації у майбутній професійній діяльності. 

Вважаємо за доцільне навести приклади тем, 
що пропонуються для професійного розвитку 
всього академічного складу, у тому числі і для 
молодих викладачів. У контексті удосконалення 
викладання молодим викладачам пропонуються 
наступні теми семінарів, воркшопів та інших за-
ходів, а саме: «Впевнений та переконливий пу-
блічний виступ», «Розроблення робочої програ-
ми дисципліни» (на основі студентоцентрованого 
підходу), «Швидке читання та якісне розуміння», 
«Основи роботи над оцінюванням та зворотним 
зв’язком у вищій освіті», «Використання робо-
техніки у викладанні та навчанні у вищій осві-
ті» (формат дискусії), «Узгодження результатів 
навчання з оцінкою», «Оцінка: використання 
об'єктивних тестових завдань», «Легко, ефектив-
но, захоплююче: віртуальна реальність у викла-
данні та навчанні» [5]. 

Окремо можна виділити курс, що спрямова-
ний на підвищення рівня якості викладацької 
діяльності. Це електронний курс, в якому за-
плановано декілька зустрічей в реальному часі 
та розрахований на 3 модуля, загальний обсяг 
якого 150 годин [20]. 

Серед різноманіття курсів та заходів для 
академічного складу, в університеті Аделаїди 
(Adelaide) пропонується програма підтримки для 
молодих викладачів зі сторони колег, що спо-
стерігають. Ідея програми у тому, що необхідно 
спостерігати за викладацькою діяльністю моло-
дого викладача, застосовуючи при цьому кри-
тичний підхід, а потім обговорити результати 
з метою удосконалення процесу викладання. Для 
цієї програми розроблено модель, за якою має 
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проходити весь процес спостереження. Модель 
складається з декількох етапів: знайти частину, 
на яку буде звернута особлива увага у процесі 
спостереження, далі відбувається спостережен-
ня, обговорення та постановка цілей і останній 
етап – це впровадження та оцінка [14]. 

Підтримка молодим викладачам в Техно-
логічному університеті Сіднея (University of 
Technology, Sydney) надається через надання 
можливостей відвідувати короткотривалі курси 
або закінчувати спеціальні програми для набуття 
та удосконалення викладацької компетентності 
та інших важливих навичок. 

Серед багатьох можливостей, що надаються 
університетом для підтримки науково-педагогіч-
них працівників, виділимо ті що безпосередньо 
стосуються категорії молодих викладачів. Відзна-
чимо програму з розвитку (Graduate Certificate 
in Higher Education Teaching and Learning [10]), 
що мають пройти молоді викладачі. Перед про-
ходженням програми, молоді викладачі отриму-
ють методичні рекомендації, де зазначено всі 
необхідні кроки для успішного виконання про-
фесійних обов’язків. На початку роботи молоді 
викладачі мають обов’язково знайти ментора або 
його призначають і далі вони разом розробляють 
план з професійного розвитку. По закінченню 
прогами видається сертифікат. 

Наведемо теми тренінгів та семінарів для про-
фесійного розвитку молодих викладачів, що про-
понує університет, зокрема увага приділяється 
оцінюванню, принципам ефективного зворотного 
зв’язку, основами перевернутого навчання, теоре-
тичним підходам до викладання, практичному за-
стосуванню відеосторітелінгу у процесі викладан-
ня та розробці робочої програми з дисципліни [9]. 

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Проведений аналіз зарубіжного досвіду щодо 
підтримки молодих викладачів у їхньому профе-
сійному розвитку в закладах вищої освіти Ав-
стралії дозволив зробити наступні висновки. 

Академічний склад, у тому числі й категорія 
молодих викладачів, вважається найголовнішим 
ресурсом для досягнення місії університетів на 

шляху до досконалості. В Стратегії кожного уні-
верситету професійний розвиток академічного 
складу зазначається як важливий інструмент 
для розвитку всього університету. Для залучен-
ня молодих викладачів до професійного розвитку 
пропонуються різні винагороди, що мотивує ви-
кладачів до роботи на власною кар’єрою. Резуль-
тати, що отримують викладачі у процесі профе-
сійного розвитку можуть бути використані під 
час проходження їхньої атестації.

Програми професійного розвитку для молодих 
викладачів та інших рівнів академічного складу 
пропонуються через центри професійного роз-
витку на базі університету або через деканат фа-
культетів. Практично всі курси та програми для 
співробітників університетів безкоштовні. Загалом 
процес професійного розвитку пропонується здій-
снювати двома шляхами, перший – це формальне 
навчання, тобто довгострокові програми з певною 
кількістю кредитів, накопичення яких далі буде 
вагомим внеском у процесі атестації викладача. 
Другий шлях (неформальне навчання) – це від-
відування тренінгів, семінарів та інших освітніх 
заходів, для підвищення рівня тієї компетентнос-
ті, що необхідна для викладача. Поза увагою не 
залишається й розвиток особистих якостей, що 
допоможуть молодим викладачам більш якісно 
виконувати професійні обов’язки.

Зміст запропонованих курсів та програм про-
фесійного розвитку варіюється від теоретичних 
аспектів викладання до ефективного оцінювання 
та зворотного зв’язку. Зазначимо, що актуаль-
ними на сьогодні виявилися теми, що стосують-
ся оцінювання як викладацької діяльності, так 
і ефективного оцінювання студентів та надання 
зворотного зв’язку, розроблення робочої програ-
ми навчальної дисципліни, розвитку лідерської 
компетентності, а також увага приділяється ви-
користанню інтерактивних, комп’ютерних та ві-
део технологій в освітньому процесі. 

Важливим для вітчизняного досвіду є те, що 
у процесі професійного розвитку молодий ви-
кладач залишається під наглядом супервайзера 
або наставника, що допомагають йому на шляху 
у кар’єрному зростанні. 
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Аннотация
В статье автором проанализирован опыт по профессиональному развитию молодых преподавателей 
высших учебных заведений Австралии. Для анализа выбраны университеты, входящие в топ 10 уни-
верситетов Австралии (согласно данным международного рейтинга QS World University Rankings. 
Проведенный анализ стратегий высших учебных заведений позволил определить важность професси-
онального развития всего академического состава, в том числе и категории молодых преподавателей. 
Выявлено, что молодые преподаватели получают много возможностей для собственного професси-
онального развития. Приведен обзор программ, курсов и семинаров, в которых принимают участие 
молодые преподаватели. Сделаны выводы относительно возможности совершенствования процесса 
профессионального развития молодых преподавателей в отечественных высших учебных заведениях.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EARLY-CAREER TEACHERS –  
WAY TO EXCELLENCE (AUSTRALIA EXPERIENCE)

Summary
The author analyzes the experience of professional development of early-career teachers of higher education 
institutions in Australia. For analysis, the top 10 universities in Australia have been selected (according to the 
QS World University Rankings international rating). An analysis of the strategies of higher education insti-
tutions has made it possible to determine the importance of professional development of the entire academic 
staff, including the category of early-career teachers. A lot of opportunities for early-career teacher’s pro-
fessional development are provided. An overview of programs, courses and seminars in which early-career 
teachers take part is presented. The conclusions are made regarding the possibility of improving the process 
of professional development of early-career teachers in native institutions of higher education.
Keywords: professional development, university teachers, academic staff, early-career teachers, institu-
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