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Сьогодні розвиток освіти в Україні визначається у загальному 

контексті глобалізації та європейської інтеграції. Згідно зі „Стратегією 
інтеграції України до Європейського Союзу”, затвердженою урядом України, 
поряд з іншими напрямами європейської інтеграції культурно-освітній та 
науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенційною 
можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме в цих 
напрямах. „Якраз у глобалізованому просторі освіта і наука визначатимуть 
місце кожної держави, кожної нації. Все це буде сконцентровано в такому 
показникові, як розвиток людини і особистості. І хоча на розвиток 
особистості впливають різні сфери життя, провідна роль належить освіті. І 
якщо ми хочемо бути в майбутньому рівноправними учасниками творення 
глобалізаційних технологій, ми повинні піклуватися про нашу освітянську 
ниву з тим, щоб не відставати від найрозвинутіших націй світу”, – ці слова 
екс-міністра освіти і науки України В.Г.Кременя підкреслюють особливу 
роль освітньої сфери в розвитку суспільства в умовах інтеграційно-
глобалізаційних процесів. 

Інтеграційний процес супроводжується формуванням спільного 
освітнього і наукового простору – Зони європейської освіти та розробкою 
єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. 
Головною метою цього процесу є консолідація зусиль наукової та 
освітянської громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення 
конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у 
світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних 
перетвореннях. У розбудові наукового і освітянського простору без кордонів 
особлива увага приділяється вищій освіті, університетам, як центрам 
культури, знань і досліджень, їх інтелектуальному потенціалу, який постійно 
змінюється і використовується в загальноєвропейському інтеграційному 
процесі для поширення необхідних знань з метою усвідомлення спільних 
цінностей. 

Педагогічним університетам відводиться особлива роль у розбудові 
єдиного освітнього і наукового простору, бо особливим є завдання, що його 
покладає суспільство на педагогічну освіту. Саме вона покликана 
забезпечити підготовку вчителя для сучасної школи – того єдиного 
навчального закладу, через який проходять усі покоління і який стає 
фундатором освітньо-людських засад, необхідних для формування всебічно 
обізнаних, високодуховних, творчомислячих, культурних, добре обізнаних із 
законами життя цивілізованого світу, підготовлених до практичного життя 
громадян нової України. Школа працює на майбутнє країни – звідси 



першочергова необхідність кардинального удосконалення діяльності саме 
педагогічних вузів, які готують учительські кадри. 

Особливо значимою стає педагогічна освіта в ХХІ столітті, коли 
об’єктивно виникли нові вимоги до людини, а отже, і до її навчання та 
виховання. Зростання динаміки прогресу людства ставить завдання 
формувати в системі освіти і поза нею людину, здатну успішно 
функціонувати в умовах постійних змін, людину з інноваційним типом 
мислення. 

Отже, виникає необхідність відповідної перебудови процесу підготовки 
та навчальної діяльності вчителя. Сьогодні ми повинні готувати вчителя, 
який би розумів, умів і бажав сприяти формуванню особистості дитини. А 
для цього він сам у стінах університету має стати такою особистістю. 
Інноваційність як тип життєдіяльності людини і суспільства та 
дитиноцентризм мусять стати принципом діяльності сучасного педагога. 
Такими є установки щодо організаційної підготовки педагогічних кадрів на 
сучасному етапі в контексті вимог Концепції розвитку педагогічної освіти. 

Модель педагогічної освіти ХХІ століття, яке оголошено ЮНЕСКО 
„Століттям освіти”, факультет іноземної філології Інституту філології 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
формує в рамках вимог Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти 
України та її інтеграції в європейський освітній простір, викладених у 
доповіді Міністра освіти і науки України на Всеукраїнській нараді ректорів 
педагогічних і класичних університетів (м. Харків 29-30 вересня 2004р.) та 
Болонського процесу, метою якого є створення до 2010 року єдиної Зони 
європейської освіти. 

Факультет іноземної філології є активним учасником педагогічного 
експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу, запровадженого МОН України, метою якого є створення передумов 
для входження освіти України до єдиного європейського та світового 
освітнього і наукового простору шляхом упровадження в систему вищої 
педагогічної освіти України основних ідей, сформульованих Болонською 
декларацією. 

Одним із вагомих чинників удосконалення системи педагогічної освіти 
є, як зауважив екс-міністр освіти і науки України В.Г.Кремінь, „активна 
позиція на міжнародній арені кожного з університетів, чим більше їх буде 
представлено за кордоном як учасників різних проектів, програм, форумів, 
конференцій, тим більше це працюватиме на позитивний імідж нашої 
держави в цілому. Саме життя незабаром так сформує вимоги студентів до 
університетів, що міжнародне їх визнання стане одним із головних критеріїв 
популярності серед абітурієнтів і роботодавців”. 

Сьогодні факультет перебуває на порі інтернаціоналізації усіх сфер 
своєї діяльності, здійснюючи практичне прилучення до єдиних вимог, єдиних 
критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закладів 
закордону, і має досвід міжнародної співпраці з Англією, США, Канадою, 
Францією, Німеччиною, Ірландією, Уельсом, Данією, Нідерландами, 



Польщею, Фінляндією, Росією, Білоруссю, Естонією та іншими країнами 
закордону. 

Інтернаціоналізація сфер факультетської діяльності здійснюється в 
рамках міжнародних угод про співробітництво. Серед традиційних напрямків 
міжнародного співробітництва – підвищення кваліфікаційного рівня науково-
педагогічних працівників зарубіжних освітніх закладів; спільна із 
зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові 
конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство у міжнародних 
наукових, освітніх адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; 
участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах; 
висвітлення та відзначення наукових досягнень університету на 
міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів. 

Вирішуючи питання мобільності та транснаціональності освіти в 
умовах глобалізованого освітнього простору та прилучаючись до 
міжнародних норм та стандартів, викладачі та студенти факультету 
проходять фахові стажування в закладах освіти закордону. Значну увагу 
адміністрація факультету приділяє мовному стажуванню викладачів та 
студентів за кордоном, розглядаючи іншомовну компетенцію як важливий 
фактор входження до зони європейської освіти. 

Більшість викладачів кафедр англійської мови, германської філології, 
практики іноземних мов факультету пройшла мовне стажування в країнах – 
носіях англійської, французької, німецької мов: США, Англії, Уельсі, 
Франції, Німеччині. 

Серед ВНЗ, де підвищували свій професійний рівень викладачі та 
студенти факультету, Кембріджський, Каліфорнійський, Гарвардський, Нью-
Йоркський, Лондонський університети та університети Оттави, Торонто, 
Освего та ін. 

Як прояв інтернаціоналізації підготовки педагогічних кадрів у 
мультикультурному освітньому просторі провідні вчені нашого факультету 
запрошуються до читання відповідних курсів лекцій у закладах Польщі, 
США, Англії, Уельсу, Франції, Німеччини. У свою чергу, викладачі 
закордону залучаються до участі в педагогічному процесі факультету 
іноземної філології Інституту філології УДПУ (Великобританія, Польща, 
США, Китай). 

Надаючи величезного значення інтернаціоналізації своєї наукової 
діяльності, факультет іноземної філології інтегрується в міжнародний 
простір педагогічної науки. Звичними для нашого ВНЗ стали запрошення до 
участі та участь провідних учених факультету в міжнародних конференціях, 
симпозіумах, виставках, робочих зустрічах. Останнім часом викладачі 
факультету взяли участь у близько 20-ти міжнародних науково-практичних 
конференціях, а їх науковий доробок видруковано у міжнародних наукових 
виданнях. У міжнародних конференціях беруть участь також аспіранти та 
студенти факультету . 

Щороку у своїх стінах факультет стає організатором та проводить 
наукові конференції міжнародного рівня, тематика яких засвідчує адекватну 



відповідність інноваційним процесам в освіті та суспільстві. Серед них: 
міжнародна науково-практична конференція „Технології навчання іноземних 
мов: стан та перспективи”. В роботі конференції взяли участь представники 
Британської Ради в Україні, міжнародного видавництва Пірсон Едьюкейшн 
(Англія), викладачі Альма університету (штат Мічиган, США), університету 
Святого Едварда (штат Техас, США) та Лондонської школи англійської мови 
(Великобританія). 

Плідними стають робочі зустрічі факультету із закордонними 
колегами. Лише в минулому навчальному році факультет відвідали: 
делегація представників адміністрації Свентокршиської педагогічної академії 
(Польща), делегація представників муніципального керівництва м. Ланкут 
(Польща), делегація представників адміністрації факультету неофілології 
Вищої професійної школи (Плоцьк – Польща), делегація представників 
Чжензянського педагогічного університету (Китай), делегація Комітету міст 
поріднення Девіс (США) – Умань. 

Участь викладачів та студентів нашого факультету в міжнародних 
програмах та проектах дозволяє в контексті інтернаціоналізації діяльності 
нашого ВНЗ вирішувати питання підвищення мобільності викладачів та 
студентів – одного з основних постулатів Болонського процесу. 

Викладачі та студенти факультету вибороли перемогу в таких 
міжнародних програмах: міжнародна програма „Літня школа Гарварду”, 
міжнародна програма ІССР – „Міжнародні молодіжні табори США”, 
міжнародна освітня програма „Акт у підтримку свободи”, міжнародна 
програма АЙРЕКС СІЮПІ „Канадійсько-Українська Парламентарна 
програма”, міжнародний проект „Програма гостинності Оксфордських і 
Кембріджських коледжів”, міжнародна програма Au Pair (Ірландія, 
Німеччина, Нідерланди, Данія), міжнародна програма „Навколишнє 
середовище без кордонів (Франція – Україна)” міжнародна програма 
„Демократія та освіта” (США), міжнародна програма міст поріднення (Девіс 
– Каліфорнія – США, Мілфорд – Уельс, Ромейї-сюр-Сен – Франція). 

Велику увагу приділяє факультет іноземної філології вирішенню 
питання іншомовної компетенції як важливого чинника інтернаціоналізації 
педагогічної освіти. 

„Успішною буде та держава, у якій її громадяни значною мірою будуть 
здатні до спілкування зі світом. Ось чому ми маємо в освіті, а потім і в 
суспільстві в цілому здійснити своєрідний „мовний прорив” через 
забезпечення вільним володінням однією чи кількома іноземними мовами 
кожним випускником навчального закладу. 

Що ж до іншомовної підготовки педагогічних кадрів, то з іноземної 
мови маємо досягти такого рівня освіченості вчителя, щоб його знання були 
достатніми для міжнародного спілкування – запозичення зарубіжних 
технологій навчання і пропагування національних педагогічних надбань на 
світовому освітньому просторі. Ми маємо влитись в Європейський простір, 
щоб не залишитись поза Європою не тільки в освіті, але й у житті загалом”, – 



ці слова екс-міністра освіти України В.І.Кременя мають для факультету 
концептуальне значення. 

Тому факультет працює над створенням цілісної системи іншомовного 
всеобучу як викладацького, так і студентського складу. 

У полі особливої уваги факультету – питання належного рівня 
підготовки педагогічних кадрів спеціальностей „англійська мова і 
література”, „німецька мова” та „французька мова”. 

Факультет працює над подальшим поліпшенням організаційного 
навчально-методичного інформаційно-технічного забезпечення процесу 
підготовки вище означених спеціалістів. Виважений підхід до використання 
надбань вітчизняної педагогічної науки в поєднанні з досягненнями 
зарубіжної науки допомагає досягти того рівня підготовки фахівців, котрий 
відповідає міжнародному стандарту. 

Такими є напрями інтернаціоналізації діяльності факультету, які 
засвідчують входження факультету іноземної філології Інституту філології 
УДПУ в міжнародний освітній та науковий простір, що передбачено 
Концепцією розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 
європейський освітній простір і Болонською декларацією. 

Зростання ролі інтернаціоналізації діяльності педагогічного вузу як 
одного з головних чинників входження в європейський освітній простір 
націлює колектив нашого факультету на пошуки шляхів подальшої 
активізації цієї роботи. На цьому шляху ще багато складних проблем, які не 
завжди вдається вирішити. 

У планах факультету – розширення змісту роботи з інтернаціоналізації 
діяльності факультету та започаткування нових форм цієї роботи аж до 
створення філіалів підрозділів нашого факультету безпосередньо в 
зарубіжних закладах освіти та підготовки студентів з інших країн у нашому 
вузі – перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. 

Підтримуючи прагнення нашої країни увійти до європейського 
наукового і освітнього простору, факультет віднаходить шляхи поліпшення 
якості своєї діяльності в напрямку подальшої її інтернаціоналізації згідно з 
критеріями Болонського процесу. 

Факультет має достатній кадровий, науково-педагогічний та 
матеріально-технічний потенціал, який спроможний забезпечити рівне 
партнерство в науково-освітньому співробітництві із зарубіжними колегами. 
Сподіваємося, що спільна праця викладачів і студентів факультету на терені 
європейської освіти та науки забезпечить відповідний внесок нашого ВНЗ у 
розбудову системи освіти без кордонів. 

 
 


