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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ  
ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проаналізовано інноваційні технології, форми й моделі професійного розвитку виклада-
чів французької мови як іноземної крізь призму практичної складової окресленої проблеми. З’ясовано, що 
до останніх належать навчальні тренінги, педагогічні ательє, освітні модулі, літні університети, педагогічні 
стажування за кордоном, які базуються на діяльнісно-рефлективному навчанні, у яких педагог виступає 
активним учасником цього процесу. Установлено, що сучасною тенденцією у системі безперервної освіти 
педагогів є можливість їх участі у масових онлайнових відкритих курсах (MOOCs) відповідно до власних 
професійних потреб. Доведено, що професійний розвиток сучасного вчителя французької мови, який перед-
бачає навчання впродовж життя, базується на активному навчанні, самовдосконаленні та самомотивації.
Ключові слова: професійний розвиток, інноваційні технології, французька мова, підвищення 
кваліфікації, навчання впродовж життя.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF THE TEACHERS OF THE FRENCH IN UKRAINE

Summary. In the article the innovative technologies, the forms and the models of the professional development 
of French language teachers through the prism of the practical component of the outlined problem have been 
analyzed. Among the new approaches that focus on the introduction of the innovative methods and technologies 
in the adults’ educational practices it should be distinguished the trainings, the teaching modules, the workshops. 
These forms help the teacher of foreign languages to become an active participant in learning activities, to apply 
a new knowledge into the practice, to use the active methods of group learning. Based on the analysis of the ex-
perience of organizing the summer universities at the Chernivtsi University and the Francophonia Educational 
Center (Nice, France), it has been found that the modular system used here promotes the professional compe-
tence of teachers, an active participation of all participants of the module in solving the learning tasks, helps to 
simulate the specific learning situations, involves the close collaboration and reflection on each teacher's ability 
to use their knowledge and skills at the French lessons. It has been found that many online platforms collaborate 
with various universities and educational organizations and serve as a platform for knowledge transfer to a mul-
ti-million audience through the organization of online seminars, video courses, webinars, chat forums and etc. It 
has been determined that the current trend in the system of the continuing education of teachers is the possibility 
of their participation in mass open online courses (MOOCs) in accordance with their own professional needs. It 
has been emphasized that the benefits of online courses (MOOCs) in improving the skills of French teachers are: 
its accessibility and openness, using the digital technologies and interactive methods, as well as the clear guide-
lines, the terms, the evaluation criteria of each module, the self-organization in the learning process, the creation 
of a professional community, finding the new approaches, developing effective strategies for learning French. It 
has been proved that the professional development of the modern French language teacher, which provides life-
long learning, is based on an active learning, the self-improvement and the self-motivation.
Keywords: professional development, innovative technologies, French language, advanced training, lifelong 
learning.

Постановка проблеми. Сучасні освітні ре-
алії в Україні демонструють необхідність 

постійного професійного розвитку педагогічних 
кадрів з урахуванням не тільки особливостей мо-
дернізації педагогічної освіти, а й соціально-еко-
номічного розвитку суспільства загалом, що по-
требує якісної підготовки фахівців, здатних легко 
адаптуватися до нових сучасних викликів й інте-
груватися у міжнародне співтовариство. У цьому 
ракурсі педагогічні працівники повинні володі-
ти як практичними навичками, сформованими 
професійними компетентностями, так і умінням 
перебудовувати свою професійно-педагогічну ді-
яльність відповідно до нових суспільних й освіт-
ніх викликів. Для цього педагогічним працівни-
кам необхідно постійно самовдосконалюватися, 
підвищувати свою професійну компетентність 
та педагогічну майстерність. Відтак безперерв-
ний професійний розвиток педагогічних кадрів 

є нагальною потребою у сучасних українських 
освітніх реаліях.

Глобалізаційні процеси, інтеграція у європей-
ський економічний й освітній простір спонукає до 
посилення іншомовної підготовки молодого поко-
ління. У цьому процесі головну роль відіграє учи-
тель, який здатен швидко реагувати на суспільні 
вимоги та вміє перебудовувати свою професійну 
діяльність відповідно до нових освітніх стандартів. 

Проте, слід підкреслити, що проблема сучасно-
го педагога іноземної мови полягає у повсякден-
ному механічному відтворенні своєї педагогічної 
діяльності, що не відповідає новим тенденціям 
модернізації освітньої галузі. Підвищення ква-
ліфікації педагогічних кадрів, що відбувається 
раз на п’ять років не дає очевидних позитивних 
результатів, оскільки процес постійного самороз-
витку не є безперервним та базується, головним 
чином, на відвідуванні курсів підвищення ква-
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ліфікації при університетах, інститутах післяди-
пломної педагогічної освіти або ж обласних цен-
трах перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Нові освітні стандарти висувають нові вимоги 
до вчителя іноземної мови. Зокрема він повинен 
орієнтуватися в сучасних освітніх методиках, умі-
ти застосовувати новітні освітні технології, профе-
сійно володіти педагогічним інструментарієм, бути 
креативним, творчим, прагнути до постійного са-
морозвитку й самоосвіти. Відтак, перед вчителем 
іноземної мови, який повинен працювати в Новій 
українській школи, ставляться нові завдання, що 
раніше не входили до його компетенції. Це, пере-
дусім «вибір стратегій і технологій навчання, при 
чому не тільки для учнів, а й для планування своєї 
професійної діяльності та самовдосконалення, ви-
користання сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій у навчальних цілях, розвиток кри-
тичного мислення й креативності учнів» [1, c. 394]. 
Таким чином, пошук нових підходів, ефективних 
моделей та технологій підвищення професійного 
розвитку вчителів іноземної мови є нагальною по-
требою в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На основі аналізу праць су-часних вітчизняних 
дослідників, що торкалися окресленої проблеми, 
виявлено основні тенденції у розробці проблеми 
професійного розвитку педагогів. Значна кіль-
кість праць присвячена вивченню проблеми про-
фесійної компетентності педагогів та її складо-
вих: педагогічної, психологічної, комунікативної, 
культурологічної, етичної, соціальної (В. Безду-
хов, М. Войцехівський, І. Гришина, О. Дубасенок, 
І. Котлярова, Н. Лісова, Л. Пуховська, O. Скуба-
шевська [4] та ін.). Розвиток та модернізація сис-
теми безперервної освіти в Україні є предметом 
спеціального дослідження В. Беспалька, Н. Бі-
лик, Л. Даниленко, І. Дичківської, Г. Єльникової, 
Л. Лузан [2], В. Олійник, О. Орлової, Т. Сорочан 
[5], Т. Сущенко. У працях В. Вострікової, В. Кеме-
ня [1], В. Лучкевич [1; 3], С. Ніколаєвої, Г. Шкля-
рук, висвітлено теоретичні аспекти перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації вчителів іноземної 
мови в умовах реформування української школи. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Утім, аналіз зазначених 
праць засвідчив необхідність більш глибоко-
го дослідження інноваційних технологій, форм 
і моделей професійного розвитку педагогів іно-
земної мови, передусім французької з орієнтаці-
єю на практичну складову окресленої проблеми.

Мета статті – виявити та проаналізувати 
нові технології професійного розвитку вчителів 
французької мови на основі власного практично-
го досвіду.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
сьогодення роль змінюється і полягає не тільки 
у передачі знань, але й здатності швидко адапту-
ватися до суспільних трансформацій, умінні само-
вдосконалюватися, підвищувати професійну ком-
петентність, знаходити нові підходи до навчання 
учнів тощо. Як зазначає Т. Сорочан, така тенден-
ція зумовлена як реформуванням освітньої галузі 
в Україні, так і розширенням професійних запи-
тів педагогів у зв’язку із зміною змісту навчання, 
переорієнтацією на формування компетенцій 
учнів, і, відповідно, результатів навчання, зміною 
системи оцінювання та ін. [5, с. 26]. Саме від пе-

дагога залежить ефективна організація навчаль-
ного процесу в школі, створення позитивного на-
вчального середовища, підняття рівня мотивації 
учнів. Для цього педагог повинен постійно роз-
вивати свої професійні й життєві компетентності, 
уміло поєднувати соціальний й індивідуальний 
досвід, розвивати творчі здібності, критично пере-
осмислювати теоретичні знання та креативно їх 
застосовувати у практичній діяльності. 

У зв’язку із цим, виникає необхідність нових 
підходів, форм і методів організації педагогічної 
діяльності, розробці сучасного методичного забез-
печення процесу підвищення професійного рівня 
вчителя. Важливо наголосити, що навчання до-
рослих суттєво відрізняється від навчання молоді, 
оскільки така освіта базується на вже здобутому 
життєвому досвіді педагогів, обґрунтуванні потреб 
навчання, практичній спрямованості навчально-
го процесу. Крім цього, слід брати до уваги віко-
ві, пізнавальні, психологічні особливості кожного 
окремого педагога. Відтак, для професійного зрос-
тання вчителів іноземних мов необхідно докорін-
но змінити підходи до освітніх практик, що сприя-
тимуть їх самоосвіті й самовдосконаленню. 

Поміж нових підходів, які націлені на впро-
вадження інноваційних мето-дів та технологій 
в освітню практику дорослих слід виокремити 
навчальні тренінги, педагогічні ательє, освіт-
ні модулі, в яких вчитель іноземних мов висту-
пає активним учасником навчальної діяльності, 
апробовуючи нові знання у практичній площині, 
застосовуючи активні методи групового навчан-
ня. Відтак, модульна організація навчального 
процесу педагогічних кадрів базується на діяль-
нісно-рефлективному навчанні, що, на противагу 
традиційним формам підвищення кваліфікації 
(лекції, семінари, курси), у яких педагог виступає 
пасивним слухачем, сприяє розвитку творчого по-
тенціалу й креативності вчителів іноземних мов.

До таких нових форм підвищення кваліфікації 
викладачів французької мови належать і педаго-
гічні стажування в Україні й за кордоном, в яких 
ми неодноразово брали учать. Зокрема, в Черні-
вецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича восьмий раз поспіль організовував-
ся Літній університет для вчителів французької 
мови, у партнерстві з Університетською агенцією 
Франкофонії, Посольством Франції в Україні, 
Французьким інститутом в Україні, TV5Monde, 
що складався із двох модулів тривалістю п’ять 
днів. Кожен навчальний модуль стосувався кон-
кретної практично-методичної тематики («Розви-
ток компетенції усного мовлення за допомогою 
нових підходів», «Система оцінювання резуль-
татів навчання (на прикладі екзаменів DELF)», 
«Використання сайту TV5Monde у навчання 
французької мови», «Ігрова діяльність у форму-
ванні іншомовної комунікативної компетентнос-
ті», «Створення колективного проекту-розповіді 
у класі французької мови» та ін.) та складався 
з десяти годин аудиторної роботи [9]. Можемо 
констатувати, що кожен модуль мав на меті роз-
винути певні професійні навички педагогів, мо-
делювання певних навчальних ситуацій, активну 
участь усіх учасників модуля у вирішенні постав-
лених завдань, тісну співпрацю та рефлексію 
кожного вчителя щодо можливості використан-
ня отриманих знань і навичок під час навчання 
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французької мови, можливих дискусійних або су-
перечливих моментів та шляхів їх подолання.

Щодо закордонного стажування, то тут ми 
хочемо більш детально зупинитися на вивчен-
ні досвіду діяльності організації «Франокфонія» 
(Франція, м. Ніца), яка впродовж чотирьох остан-
ніх років зосереджує свою увагу на організації літ-
ніх і зимових сесій в «Університеті Франкофонія» 
для ви-кладачів французької мови як іноземної 
з цілого світу. У роботі цієї органі-зації беруть 
участь досвідчені фахівці, дидакти, педагоги, ви-
кладачі універ-ситетів, керівники різноманітних 
освітніх центрів та товариств, головною метою 
яких є передача знань і досвіду щодо навчання 
французької мови й культури, нових методів і під-
ходів, стимулювання мотивації учнів тощо. На 
сайті «Франкофонії» можна знайти великий спи-
сок викладачів та модулів, які вони пропонують 
для учасників стажування з детальним описом 
компе-тенцій, мети та цілей обраного модуля [6]. 
Водночас стажування у Франції сприяє розвит-
ку лінгвістичної, краєзнавчої, соціокультурної 
компетенцій вчителів французької мови як іно-
земної, оскільки повне занурення в автентичне 
середовище є найбільш значущим засобом для 
удосконалення практичних іншомовних навичок. 

Як показав практичний досвід авторки, на-
вчально-методичні модулі, що пропонуються 
в Франкофонією відповідають сучасним потре-
бам педагогів, розширюють знання щодо мето-
дичної та організаційної складових побудови 
уроку французької мови. У цьому контексті слід 
зазначити, що важлива роль у плануванні уроку 
відводиться розробці лінгводидактичних страте-
гій, що «базуються на педагогічних й методичних 
засадах, підходах до навчання іноземних мови, 
які обираються педагогом з метою ефективного 
навчання своїх учнів» [3, c. 106]. Разом з цим, 
пропоновані модулі сприяють підвищенню моти-
вації та розвитку творчих здібностей учнів і спря-
мовані на діяльнісне і розвивальне навчання як 
з боку педагога, та і з боку учня.

Іншим інноваційним напрямом підвищення 
кваліфікації вчителів французької мов є дистан-
ційна освіта. Зауважимо, що розвиток інформа-
ційних технологій сприяє появі значної кількості 
освітніх онлайн платформ, спрямованих на досяг-
нення конкретних професійних потреб. Багато ін-
тернет-платформ співпрацюють з різними універ-
ситетами та освітніми організаціями і слугують 
майданчиком для передачі знань багатомільйон-
ній аудиторії через організацію онлайн семінарів, 
відеокурсів, вебінарів, форумів чатів тощо [4, c. 143].  
Загалом дистанційний курс закінчується оціню-
ванням набутих знань й умінь учасників та видан-
ням відповідних дипломів чи сертифікатів.

В ракурсі нашого дослідження зазначимо, що 
з 2014 року в Україні в рамках угод про співпрацю 
між Міністерством освіти і науки України та По-
сольством Франції в Україні почала діяти дистан-
ційна програма PRO FLE (Professionnalisation 
en FLE (професіоналізація у французькій мові 
як іноземній – переклад Л.В.)) для підвищен-
ня кваліфікації вчителів французької мови се-
редніх загальноосвітніх закладів. Ця програма 
була розроблена Міжнародним центром педаго-
гічних досліджень (CIEP – Centre international 
d’études pédagogiques) та Національним центром 

дистанційної освіти (CNED – Centre national 
d’enseignement à distance), а Міністерство закор-
донних справ Франції та Французький інститут, 
що діє у його структурі, займаються її поширен-
ням за межами Франції. 

На першому етапі в рамках цієї програми про-
ходило навчання 20 тьюторів – викладачів, мето-
дистів й вчителів французької мови, відібраних 
з різних областей України. Наприкінці 2015 року 
сімнадцять з них отримали відповідну кваліфі-
кацію і змогли очолити процес впровадження 
програми PRO FLE на регіональному рівні для 
вчителів, які бажають підвищити кваліфікацію 
за допомогою інформаціно-комунікаційних тех-
нологій і зможуть пройти конкурсний відбір. Про-
грама PRO FLE складається з трьох модулів:

– побудова дидактичної одиниці;
– пілотування педагогічного проекту;
– оцінювання [8].
Кожен модуль опрацьовується впродовж чоти-

рьох місяців і включає 40 годин індивідуального 
навчання та до 10 годин тьюторського супроводу. 
Індивідуальна робота з кожного модуля склада-
ється з шести послідовних етапів, на виконання 
кожного з яких відводиться до п’яти годин. Про-
грамою передбачено можливість багаторазового 
спілкування з тьютором, але тривалість таких 
сеансів обмежується 30 хвилинами [8]. Водно-
час на кожному етапі передбачені різні типи за-
вдань, з якими стажер знайомиться наприкінці 
текстових документів, аудіо- чи відеозаписів 
з можливістю самоперевірки.

Тьюторський супровід передбачає індиві-
дуальну онлайн підтримку учасника проекту: 
електронне листування у разі методичних (орга-
нізації своєї роботи) і педагогічних (нерозуміння 
поставлених задач, умов) труднощів. Крім цьо-
го завданням тьютора є також персоналізоване 
оцінювання учасників проекту та організація 
групових онлайн дискусій між ними. Після ви-
конання кожного модуля стажист отримує сер-
тифікат міжнародного зразка, що визнається 
Міністерством освіти і науки України. Водночас 
наголосимо, що Національним центром дистан-
ційної освіти (CNED) постійно розробляються 
нові навчальні курси і модулі для викладачів 
французької мови як іноземної, відкриваються 
сесії для запису на он-лайн платформи, ство-
рюються проекти, що спрямовані на вивчення 
та удосконалення французької мови тощо. Усі 
вони різняться своїм змістовим наповненням (що 
спрямовані на забезпечення різних професійних 
потреб викладачів), інтенсивністю і тривалістю.

Загалом сучасні інформаційні технології спри-
яють широкому доступу викладачів французької 
мови до відкритих безкоштовних он-лайн курсів 
(МООС – англ. Massive open online course), що 
розроблені і провідними французькими універси-
тетами, і спеціальними освітніми центрами для 
розвитку професійної компетентності викладачів 
французької мови як іноземної. Здебільшого кожен 
такий курс складається із 5-6 модулів, що присвя-
чені конкретній темі, як наприклад «Уміння орга-
нізувати й керувати власним часом», «Знати прин-
ципи і ключові концепти навчання французької 
мови як іноземної», «Ефективні форми організації 
уроку французької мови», «Планування й побудо-
ва уроку відповідно до сучасних підходів» тощо [7]. 
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З власного досвіду можемо констатувати, що такі 
курси дають можливість вибрати курс відповідно 
до власних професійних потреб, працювати в інди-
відуальному режимі, у зручний для кожного час, 
а також ділитися власним досвідом та своїми реф-
лексіями щодо нових знань і їх практичної реалі-
зації за рахунок інтерактивної дискусії з учасника-
ми цього курсу. На нашу думку, перевагами курсу 
МООС для вчителів французької мови є й чіткі 
орієнтири, терміни, критерії оцінки кожного моду-
ля; самоорганізація у процесі навчання; створення 
професійної спільноти для коментування, розду-
мів, пошуку нових підходів, вироблення ефектив-
них стратегій у навчанні французької мови.

Отож, можна підсумувати, що використання 
навчальних он-лайн платформ є ефективними ін-
новаційними засобами підвищення кваліфікації 
вчителя французької мови, що сприяють його про-
фесійному розвиткові. Завдяки своїй доступності, 
відкритості, застосуванню цифрових технологій 
та інтерактивних методів, орієнтацією на конкрет-
ні потреби цільової групи, розвиток певних компе-
тентностей он-лайн курси МООС можна вважати 
інноваційною технологією для професійного само-
вдосконалення вчителя іноземних мов.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи усе ви-
щенаведене, слід зазначити, що головною метою 

професійного розвитку вчителя французької мови 
є вдосконалення практичних навичок, поєднання 
теоретичних знань про нові підходи, технології 
й методи навчання з активною практичною діяль-
ністю, уміння ефективної організації й плануван-
ня уроків відповідно до діяльнісно-розвивального 
підходу, пошук ефективних шляхів підвищення 
мотивації учнів. Разом з цим, задля вирішення 
поставлених цілей удосконалення професійної 
компетентності педагогів повинно будуватися на 
принципах активності, свідомості, самостійності, 
що найбільш ефективно реалізуються через інно-
ваційні технології і форми підвищення кваліфі-
кації педагогів. До таких відносимо педагогічні 
стажування, літні університети, тренінги, що по-
будовані за модульною системою та покликані зро-
бити вчителів активними учасниками навчально-
го процесу. Також сучасною тенденцією у системі 
безперервної освіти педагогів є можливість участі 
у масових онлайнових відкритих курсах (MOOCs) 
відповідно до власних професійних потреб. 

Отож, професійний розвиток сучасного вчите-
ля французької мови, який передбачає навчан-
ня впродовж життя та базується на активному 
навчанні, самовдосконаленні та самомотивації, 
сприяє його ефективній професійні діяльності, що, 
у свою чергу, сприяє підвищенню успішності учнів.
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