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Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови 
в контексті сучасних наукових, психолого-педагогічних 

теорій, методів та технологій навчання 
 
Особистість вчителя, його роль у вихованні молодого покоління, в утвер-

дженні високої гуманістичної освіти, проблеми його професійної компетенції 
хвилювали і продовжують хвилювати просвітителів усіх епох. Як тут не зга-
дати Яна Амлса Коменського, який вважав, що освіта (eruditio) – це творчий 
процес, за допомогою якого в дух людини, її мову, серце і руки вкладається 
мудрість [1]. 

Німецький просвітитель Йоган Готфрід Гердер вбачав в учителеві 
один з найміцніших стовпів школи, наділяючи його поняттям грації 
(Grazie) в античному розумінні. Саме грація є тою провідною ниткою, що 
завойовує і прив’язує юних, будить в них чесноти, а талант вчителя, різ-
номанітність його методів спонукає їх засвоювати грунтовні знання лег-
ко і творчо [2]. Відомі слова Івана Франка “Учителем школа стоїть” [3, с. 
194], як і висловлювання авторитетів різних епох, ще раз засвідчують гі-
дність і велике значення професії вчителя і є особливо актуальними сьо-
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годні, коли професія вчителя щораз більше стає непрестижною, демоти-
вованою в силу багатьох факторів. Назву лише деякі з них. 

Найважливішою вимогою вагомості педагогічної професії є належне 
соціальне місце, яке відведено вчителеві в суспільстві. Тут доречно наве-
сти слова відомого німецького педагога-реформатора, послідовника Пес-
толоцці, Фрідріха Дістервега: “Хто бажає, щоб народ був щасливий і ви-
ховувався успішно, той повинен визнати, як першу і неминучу умову до-
сягнення цієї мети – виховання й освіту вчителів, а також їх становище, 
яке відповідало б їхньому важливому обов’язку” [4, с. 136]. 

Підготовка педагогічних кадрів у системі університетської освіти за-
лишається й надалі традиційною і не відповідає вимогам часу. 

По-перше, вона не є досі професійно-спрямованою, науково-
обгрунтованою, що веде до дилетантства в такій важливій для держави 
справі, як виховання і освіта молодого покоління. 

Існує величезний розрив між теорією і практикою. Відсутність реф-
лексії теоретичних знань та їх аплікації в пошуковій діяльності студента, 
а згодом випускника в його практичній роботі як вчителя. 

Безпредметний, нефаховий рівень прикладних психолого-
педагогічних дисциплін, які б відповідали за психолого-педагогічну під-
готовку вчителя, наприклад, іноземної мови з урахуванням найновіших 
досягнень дидактико-психологічних основ вивчення іноземних мов на 
різних ступенях. 

Надмірна “лінгвістизація” у підготовці вчителів іноземних мов, коли 
викладачі теоретичних дисциплін забувають, що вони покликані не тіль-
ки передавати знання, а, в першу чергу, формувати уміння студентів, го-
тувати їх до майбутньої професії, показуючи їм всі потенції свого пред-
мету, а не викладати теорію заради теорії. 

Подолання цих та інших недоліків у підготовці педагогічних кадрів у 
системі університетської освіти потребує нових програм (curriculum), на-
вчальних планів, нових спецкурсів і практикумів, максимально наближе-
них до майбутнього поля діяльності випускника, його право на вибір, а 
також визначення змісту фахової компетенції та її сертифікація з метою 
присвоєння йому кваліфікації відповідного рівня. Сьогодні особливо ак-
туальними є якість і професіоналізм.  
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Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови була предме-
том дослідження на початку 80-х років як вітчизняних [5], так і зарубіж-
них дидактиків [6]. 

Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільно-політичному, еко-
номічному та культурному житті, інтеграція філологічної науки в широ-
кий культурологічний контекст, потенції мас-медіа для навчального про-
цесу, демократизація системи освіти ставлять перед вчителем іноземної 
мови нові вимоги до його кваліфікаційної характеристики. 

Відповідно до найновіших досліджень у ділянці глоттодидактики [7] 
та розробленого швейцарськими дидактиками проекту профілю вчителя 
німецької як першої мови [8], можна виділити три рівні компетенції, а 
саме: власну, соціальну та фахову компетенцію, що підпорядковуються 
найважливішій компетенції вчителя іноземної мови як повпреда, посере-
дника між двома культурами – інтеркультурній компетенції.Розкриємо в 
тезисному порядку зміст кожної з цих компетенцій для вчителя німець-
кої мови як іноземної. 

I. Власна компетенція – це усвідомлення значимості своєї ролі вчи-
теля, який, навчаючи, вчиться сам, який будує міцну інтелектуальну ос-
нову для педагогічної майстерності. 

II. Соціальна компетенція – здатність утверджувати статус свого 
предмету в освітній концепції України. 

Знати і пізнавати соціальний характер класу, групи, курсу, врахову-
вати їх мотиви, мету, зацікавлення, підходити індивідуально до кожного 
учня зокрема, спонукати його до автономного та неперервного навчання. 

Здатність інтегруватися в педагогічний колектив школи, інструкції, 
уміти працювати в єдності міжпредметних зв’язків. 

Здатність усвідомлювати і будувати навчально-виховний процес з 
предмету “німецька мова як іноземна” в контексті європейської багато-
мовності і сузір’ї культур. 

III. Фахова компетенція. 
1. Прагматична (мовна компетенція) – це центральний стержень під-

готовки вчителя. Вчитель повинен досконало володіти мовою, вміти на-
вчати її інших, будуючи цілеспрямовано (в прогресії) спілкування з учня-
ми відповідно до рівня їх фонових знань, досвіду та умінь. 

2. Філологічна компетенція. 

Розділ 3. 
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• а) Розуміти мову як інструмент до дії і як систему знаків. 
• б) Володіти найновішими теоретичними знаннями в галузі 

лінгвістики, теорії комунікації, літературознавства та культурології, 
уміти аплікувати їх до навчальної діяльності. 

• в) Розуміти німецьку мову в контексті плюріцентризму і бути 
здатними забезпечити таке розуміння учнями як феномену 
ідентифікації. 

• г) Розвивати розуміння літературного тексту, його естетичне 
сприйняття в загальнолітературному (культурологічному, 
країнознавчому) контексті. 

IV. Дидактико-методична компетенція. 
1. Володіти сучасними принципами комунікативної дидактики, оріє-

нтованої на: 
• діяльнісний підхід до мови як інструменту до дії; 
• когнітивний підхід, де учень є суб’єктом навчального процесу; 
• інтеркультурний підхід, в основі якого лежать процеси розуміння. 
 
2. На основі широких філологічних та дидактичних знань може пла-

нувати навчальний процес, ефективно, цілеспрямовано його проводити і 
критично оцінювати: 

• здатний створювати партнерську навчальну ситуацію, спостерігати й 
оцінювати як свій вчительський такт, так і діяльність учнів; 

• володіти соціальними ролями, новими стратегіями, технологіями та 
засобами навчання і вміти цілеспрямовано використовувати їх у 
навчальній діяльності; 

• обізнаний з підручниками та іншими навчальними матеріалами, 
може оцінювати їх концепції, вибирати серед них чи створювати 
власні, які б найбільш адекватно відповідали поставленій меті; 

• обізнаний з методиками викладання як рідної, так і іноземних мов, і 
може інтегрувати їх для більш ефективного вивчення німецької як 
першої чи другої іноземної мови. 

 
Викладений тезисно спектр компетенцій підпорядковується доміну-

ючій для вчителя іноземної мови – інтеркультурній комунікації. 
Вивчення іноземної мови – це більш ніж оволодіння її граматичною, 

лексичною чи фонологічною системами. Вчитель іноземної мови, як жо-
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дний інший, є тим посередником, що засобами мови будує мости між на-
родами. Саме він повинен постійно будити у своїх учнів здатність порів-
нювати, перевіряти, доводити правомірність усталених стереотипів та 
готовність подолати суб‘єктивні упередження і тим самим зрозуміти ін-
ший світ, а іншому світові відкрити, наблизити й зробити зрозумілим 
свій власний. 
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