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In the article the integrative model of the teacher-philologist’s professional
competence as a factor of the humanitarian gifted pupil’s personality’s development
under conditions of acmeological academic space of the lyceum in the process of
studying foreign literature is theoretically grounded and experimentally proved. The
integrative model of a pupil’s humanitarian gift is elaborated. The pedagogical options
of the proposed models realization are defined. The acmetechnologies of the
humanitarian gifted pupil’s personality’s development under conditions of
acmeological academic space of the lyceum are described.
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Влияние профессиональной компетентности учителя-акмеолога
на становление и развитие гуманитарно одаренного ученика на
уроках зарубежной литературы
А.О. Скорофатова
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, м. Київ, Україна
У статті теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено інтегративну модель професійної
компетентності учителя-філолога як чинника становлення та розвитку гуманітарно обдарованої
особистості учня в умовах акмеологічного освітнього простору ліцею у процесі вивчення зарубіжної
літератури. Розроблено інтегративну модель гуманітарної обдарованості учня. Визначено педагогічні
умови реалізації запропонованих моделей. Описано акметехнології розвитку гуманітарно обдарованої
особистості учня в умовах акмеологічного простору ліцею.
Ключові слова: професійна компетентність; вчитель-акмеолог; гуманітарна
креативність; філологічні здібності; індивідуальна освітня траєкторія; акметехнології.

обдарованість;

Вступ
Європейськість як головний напрям розвитку
України має починатися з освіти, науки й культури. Ідея
інновацій щодо розвитку професійної компетентності

педагога є пріоритетною також і через зміст державних
законодавчих документів України (Закон України «Про
вищу освіту», «Стратегія розвитку національної системи
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освіти», «Національна рамка кваліфікацій», Проект
Закону України «Про освіту» та ін.). Філософськометодологічний «перехід від знаннєвої парадигми
професійної
підготовки
до
компетентністної»
(Sazonenko, 2015, p. 45) та рівень розвитку здатності
педагога-акмеолога до неперервного професійного
самовдосконалення через інформальну освіту є
важливими діагностичними маркерами професійної
компетентності. Провідним стає принцип «освіта
упродовж
життя».
Визначення
професійних
компетентностей «європейського вчителя» – предмет
активного обговорення в освітньому та експертному
середовищі. До елементів «європейськості» як складової
професійної компетентності вчителя зараховують
європейську ідентичність, європейське знання (учіннянавчання з позиції європейської перспективи та
обізнаність з особливостями різних освітніх систем),
європейський
мультикультуралізм,
європейську
професійну компетентність (трактування навчання та
виховання задля життя на основі єдності мовної,
громадянської,
здоров’язбережувальної
(здоров’яформувальної), загальнокультурної та інформаційнокомунікаційної
компетенцій),
європейську
громадянськість (повага до прав людини, демократія,
свобода) (Sazonenko, 2015, p. 46).
Своєчасність і доцільність дослідження проблеми
розвитку професійної компетентності педагога в
акмеологічній системі Українського гуманітарного
ліцею Київського національного університету імені
Тараса Шевченка зумовлена необхідністю розв’язання
певних протиріч, а саме між:

соціальним замовленням на фахівця з
високим рівнем професійної компетентності та
застарілою,
невідповідною
науково-технічному
розвитку,
дисгармонійною
освітньою
системою
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

потребами гуманітарно обдарованого учня у
виявленні, розвитку його здібностей та обдарувань і
рівнем розвитку професійної компетентності педагога
щодо роботи з талановитими дітьми через недостатню
розробленість
концептуальних
та
теоретикометодологічних засад професійної підготовки педагогаакмеолога;

академічною статикою та необхідністю
професійного компетентністного самовдосконалення
педагога в умовах акмеологічного освітнього простору.
Нейтралізація зазначених суперечностей потребує
концептуального
та
теоретико-методологічного
переусвідомлення технологій розвитку професійної
компетентності сучасного педагога, зокрема в аспекті
психолого-педагогічного
супроводу
гуманітарно
обдарованих дітей.
Мета
статті:
теоретичне
обґрунтування
й
експериментальна перевірка інтегративної моделі
професійної компетентності учителя-філолога як
чинника становлення та розвитку гуманітарно
обдарованої особистості учня в умовах акмеологічного
освітнього простору ліцею.
Серед основних завдань дослідження виділяємо:
1.
Аналіз стану досліджуваної проблеми у
психолого-педагогічній літературі та нормативних

документах, визначення сутності понять «професійна
компетентність
учителя-філолога-акмеолога»,
«гуманітарно обдарована особистість».
2.
Створення та теоретичне обґрунтування
інтегративної моделі професійної компетентності
учителя-філолога як чинника становлення і розвитку
гуманітарної обдарованої особистості учня.
3.
Розробка інтегративної моделі гуманітарної
обдарованості учня.
4.
Визначення педагогічних умов реалізації
запропонованих моделей.
5.
Опис акметехнології розвитку професійної
компетентності
учителя-філолога
як
чинника
становлення та розвитку гуманітарно обдарованої
особистості учня в умовах акмеологічного простору
ліцею.
6.
Експериментальне
дослідження
ефективності запропонованої інтегративної моделі і
педагогічних умов її реалізації у процесі вивчення
зарубіжної літератури.
7.
Узагальнення результатів теоретичного й
експериментального дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблема професійної компетентності педагога
розроблялася в аспекті визначення діалектичної єдності
особистісного (Б. Ананьєв, А. Маркова та ін.) і
професійного
самовдосконалення
(Л. Виготський,
О. Леонтьєв та ін.); компетентнісного підходу (Н. Бібік,
О. Дубасенюк, С. Лісова, Л. Хоружа та ін); професійного
розвитоку й саморозвитоку педагога (Л. Мітіна,
С. Рубінштейн, Г. Сазоненко та ін.). Дослідженню
проблеми
обдарованості
присвячено
роботи
Б. Ананьєва, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплова та
ін. Психологічні основи та структури обдарованості та
психологічні
концепції
інтелекту
і
творчості
розглядалися у працях О.М. Матюшкіна, В.О. Моляка,
Б. Шадрікова, Г. Айзенка та ін; види обдарованості та
розвиток творчого потенціалу – у дослідженнях
Д.Б. Богоявленської, В.Н. Дружиніна, О.І. Кульчицької,
О.І.Власової та ін.; виявлення і розвиток обдарованості –
Ю.З. Гільбуха, В.А. Крутецького, Б.М. Теплова та ін.).
Проблема впливу професійної компетентності учителяакмеолога в становленні та розвитку гуманітарно
обдарованої особистості учня на уроках зарубіжної
літератури ще не є достатньо дослідженою.
Виклад основного матеріалу дослідження
Професійна компетентність філолога-педагогаакмеолога – це інтегративна якість фахівця, що визначає
його готовність до ефективної професійної діяльності в
акмеологічному просторі, зокрема до ефективного
впливу в становленні та розвитку гуманітарно
обдарованої особистості учня на уроках гуманітарного
циклу, зокрема на уроках із зарубіжної літератури.
Модель педагога – об’єкт, поданий у найбільш
узагальненому вигляді, створений на основі суспільного
ідеалу особистості педагога, відповідного суспільству й
епосі. Модель є “операціоналізацією” ідеалу, її
конфронтацією з дійсністю, перетворення в реальну
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мету. У ній визначається, які цінності має засвоїти
культурна людина, якими нормами поведінки
керуватися, якими компетентностями володіти Модель
акмеологічна проектує співвідношення теперішнього і
майбутнього, накреслює перспективи, засоби, мету і
методи розвитку, виступаючи способом руху до
оптимуму, який визначається зовнішнім (акмеологічна
підтримка) і внутрішніми (самовдосконалення суб’єкта )
детермінантами (Sazonenko, 2010, p. 253-255). Наявний,
«стартовий» (за термінологією Б. Г. Ананьєва) стан
особистості, групи, організації, називається оригіналом.
Фінішний, ідеальний стан повинен відповідати
критеріям:
вищий
рівень
компетентності,
професіоналізму, само-вираження, акме. Змінним
виступає оригінал, який має діагностуватися за
ознаками рівня розвитку – дефіциту, норми,
оптимальності (Derkach, 2006, p. 64-65). Моделі творчого
учителя
Українського
гуманитарного
лицею
представлені у численних працях Г.С. Сазоненко,
зокрема трьохвимірна модель дослідник – гуманіст –
творець (Sazonenko, 2010, p. 254). Пропонуємо
розглядати професіограму філолога-педагога-акмеолога
у
чотирьох
вимірах:
професійно-предметна
компетентність,
професійно-технологічна
компетентність,
професійно-науково-дослідницька
компетентність та особистісна компетентність (схема
1).

І. Вимір професійно-предметної компетентності
включає:
предметну
компетентність
–
вузькоспеціалізовані знання предмета та предметні
компетенції;
надпредметну
компетентність
–
динамічний інтегрований результат опанування
різногалузевих знань та методів, технологій і технік
інших наук з метою комплексного вивчення єдиного
об’єкта,
що
сприяє
досягненню
навчального,
розвивального та виховного ефекту; лінгвістичну
компетентність, що «інтегрує в собі володіння
вчителем комунікативними атрибутами майстерного
мовлення, здатність ефективно використовувати
лінгвальні і позалінгвальні засоби з урахуванням умов і
завдань комунікації, володіння технікою мовлення,
ораторського й ділового стилю спілкування» (Sidorenko,
2014, p. 417), доречне оперування стилістично
забарвленими мовними одиницями або маркованими
засобами
мови,
володіння
стилістично
диференційованим зв’язним мовленням, полімовність;
полікультурну компетентність – «обізнаність із
національними і світовими культурно-мистецькими
надбаннями, менталітетом, етичними й естетичними
цінностями, а також здатність співіснувати і співдіяти в
діалозі культур» (Sidorenko, 2014, p. 415).

Схема 1. Модель професійної компетентності філолога-педагога-акмеолога
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ІІ.
Вимір
професійно-технологічної
компетентності охоплює: психолого-педагогічну
компетентність вчителя, яку складають: загальна й
наукова психолого-педагогічна ерудиція; культура
педагогічного спілкування; педагогічна етика й
педагогічний такт; любов до дітей і педагогічної праці,
здатність до педагогічної імпровізації; перцептивні
здібності (входити у внутрішній світ дитини) та
сугестивні здібності (вміння за допомогою доброго
слова, волі емоційно впливати на учнів); педагогічний
оптимізм, об’єктивність, урівноваженість і вимогливість
(Sazonenko, & Prystupa, 2013 p. 318-319); методологічну
компетентність учителя – ефективне проектування й
конструювання
навчально-виховного
процесу;
усвідомлення, формулювання й творче розв’язання
педагогічних завдань та методологічна рефлексія
(Kravtsov, 2010, p. 81); інформаційну компетентність
учителя – система інтеграційних взаємодій між
розвитком інформаційної грамотності відповідно до
сучасних досягнень науки й техніки, розвитком
інформаційного досвіду, де головним критерієм
вважається потенціал продукування на основі
одержаної нової науково корисної інформації.
Інформаційна
компетентність
учителя
має
орієнтуватися на: набуття досвіду використання ІКТ для
підтримки навчального процесу; професійний розвиток;
взаємодію з іншими вчителями; використання
програмних засобів для вдосконалення професійних
компетенцій; використання засобів дистанційного
навчання; використання ІКТ для пошуку інформації з
метою задоволення професійних і особистісних
інтересів (Sazonenko & Prystupa, 2013, p. 321-322);
інноваційну компетентність учителя – маркер
інноваційного потенціалу особистості вчителя, що
характеризує рівень його освітньої, загальнокультурної
і соціально-психологічної готовності до сприйняття і
творчого втілення в життя ідеї розвитку освіти на
інноваційних засадах (Sazonenko & Prystupa, 2013, p.
322) (професійна зрілість).
Моделлю передбачено нові ролі учителя-акмеолога:
мережевий предметний методист (учитель – методист,
що надає методичні послуги через Інтернет –
комунікації з свого предмету іншим педагогам
незалежно
від місця проживання);
модератор
мережевого співтовариства; дистанційний тьютор
(учитель, що надає освітні послуги для учнів чи
дорослих через Інтернет); куратор дистанційного
навчання (учитель, що організує процес дистанційного
навчання – набір на курс, відстеження відвідування,
питання атестації тощо); організатор мережевих
проектів/тренінгів (учитель, що організує освітню
активність учнів або дорослих через Інтернет –
комунікації. Географічна належність учнів не має
значення) (Sazonenko, 2010, p. 257).
ІІІ. Вимір науково-дослідницької компетентності
передбачає: науково-методологічну компетентність –
наявність уявлень про актуальні напрями досліджень в
сучасній теоретичній та експериментальній науці;
розуміння філософських концепцій в психологопедагогічній галузі наукової діяльності; володіння
методологією, знання її закономірностей; компетенції
чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету,

об'єкт, предмет, гіпотезу, завдання дослідження,
володіння
методами
наукового
дослідження
(анкетування, тестування, моделювання, спостереження
тощо); експерементологічну компетентність –
спроможність
спланувати
психолого-педагогічний
експеримент,
теоретично
обґрунтувати
й
експериментально перевірити висунуту ідею в рамках
досліджуваної проблеми, аналізувати результати своєї
науково-дослідницької діяльність, робити необхідні
висновки (проводити методологічну рефлексію);
науково-дискурсивну компетентність – здатність
ефективно вести наукову дискусію, аргументовано
відстоювати свою току зору; науково-прикладну
компетентність – компетентність застосовувати
результати наукових досліджень на практиці.
ІV. Вимір особистісної компетентності охоплює:
особистісну зрілість; духовну зрілість; соціальну
зрілість; громадянську зрілість та інтелектуальну
розвиненість. Індивідуальні освітні маршрути (проекти,
індивідуальні траєкторії, портфоліо, кейси) визначають
особистісно
орієнтований
концепт
системи
професійного
зростання
педагога.
Індивідуальна
поетапна
траєкторія
професіогенезу
учителяакмеолога передбачає розробку тактичного плану в
контексті найближчих і подальших перспектив
професійного розвитку учителя-акмеолога та його
персональної
траєкторії
реалізації
особистого
потенціалу у співвідносності та взаємовизначеності
змісту, форм, технологій освіти та самоосвіти,
індивідуальної мотивації, стратегічних цілей та
особистісних інтересів педагога й цілей та вимог
освітньої
організації.
Вироблений
план
має
супроводжуватися постійним аналізом та моніторингом
у процесі його реалізації та бути спрямованим на
досягнення успіху в результаті його покрокового
належного виконання. Для реалізації індивідуальної
траєкторії професійного розвитку необхідним є її
моделювання,
прогнозування
та
визначення
результатів.
Моделювання індивідуальної траєкторії освіти та
самоосвіти повинно враховувати фактори (зовнішні та
внутрішні), що впливають на вибір чи побудову
траєкторії, прийняття рішень щодо вибору форм і
способів освіти та самоосвіти, розробку моделей освіти
та самоосвіти, інструментарію вимірювання результатів
(Схема 2. Моделювання індивідуальної професійної
траєкторії
розвитку
особистості
філологапедагога-акмеолога). Процес вибору й побудови
індивідуальної траєкторії освіти є циклічним, оскільки
орієнтований на задоволення певних потреб, мотивів,
цілей особистості педагогічного працівника. Як тільки
вони задовольняються, виникають нові цілі, потреби,
мотиви, і цикл починає новий оберт (Polyakov, 2010).
Гуманітарна обдарованість – індивідуальна
потенційна
своєрідність
спадкових
(задатки),
соціальних (акмеологічний простір) та особистісних
(позитивна «Я»- концепція, наявність відповідних
вольових якостей, спрямованості, наполегливості тощо)
передумов для розвитку здібностей особистості до рівня
вище за умовно «середній», завдяки яким вона може
досягти значних успіхів у гуманітарних галузях
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діяльності (за основу ьеремо визначення обдарованості

О.Є Антонової) (Antonova, 2008 p. 15).
Схема 2

Моделювання індивідуальної професійної траєкторії розвитку особистості
філолога-педагога-акмеолога

Внутрішні детермінанти:
- потреба в афіліації;
- конкурентно-спроможність;
- кар’єрне зростання;
- самореалізація;
- вимоги до себе

-

Учитель-акмеолог

Зовнішні детермінанти:
соціальні зміни;
науково-технологічний прогрес;
умови ринкових відносин;
вимоги організації

Аналіз зовнішніх та внутрішніх
факторів впливу

Визначення стратегії професійного
становлення та розвитку

Діагностико – організаційний
етап

Діагностико – моделювальний
етап

Діагностування рівня власного професіоналізму, розвитку складових
професійної компетентності

Прогнозування кінцевого результату,
створення моделі розвитку професійної компетентності,
вироблення стратегії розвитку

Вивчення наукових джерел, методично-нормативної бази щодо
викладання предмета, нових програм, підручників тощо
Формувальний етап
Тактичне поетапне планування розвитку всіх складових професійної
компетентності, вибір відповідних технологій розвитку

Контрольно-інформаційний етап

Результативноузагальнювальний
етап

Запровадження акметехнологій,
вироблення власної педагогічної технології

Моніторинг власної діяльності;
обґрунтування результативності

Презентація власних методичних напрацювань
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(філологічний вимір)

Схема 3.
Модель гуманітарно обдарованої особистості

Зовнішні чинники

Акмеологічний освітній простір

- організація цілеспрямованого навчально-виховного впливу на розвиток філологічних
здібностей та обдарувань за умови єдності у діяльності всіх суб’єктів навчальновиховного процесу;
- уникнення чиннику випадковості шляхом свідомої підготовки професійного
компетентного філолога-педагога-акмеолога;
- психологічний та педагогічний супровід обдарованої особистості






- потреба у творчості (написання літературних творів у

гуманістична;
пізнавальна;
професійна;
творча

віршованій та прозовій формі (частіше – віршів, оповідань,
шаржів, сценаріів), участь в інсценівках і виставах; виразне
прочитання творів тощо);
- потреба у самоактуалізації через створення власних творчих
продуктів;
- перевага внутрішньої мотивації над зовнішньою.

Філологічна
спрямованість

Філологічні
здібності

- загальний розвиток мовлення;
швидкість
в
оволодінні
комунікативною ситуацією;
- легкість у вивченні іноземних мов
(лінгвістична обдарованість);
- швидкий темп мовлення;
- образне мовлення, символічність;
- продуктивність вербальної пам'яті;
- мовленнєва інтуїція;

Біофізіологічні,
анатомо-фізіологічні
особливості організму
(задатки)
як
передумова розвитку
філологічних здібностей

Спадкові дані

Філологічна
креативність

Інтелектуальні
здібності

- переважання дивергентного мислення над конвергентним;
- оригінальність, асоціативність, гнучкість, креативність
мислення;
- переважання наочно-образного мислення над словеснологічним і наочно-дієвим;
- здібності до емоційно-оціночної діяльності;
- інтелектуальна ініціатива;
- активна творча уява;
- спостережливість;
- помірна концентрація уваги (фактор акумуляції).

особистісні якості
безпосередність
емоційних
проявів;
підвищена
чутливість,
співчутливість;
здатність
до
глибоких
переживань.

позитивна
Я-концепція;
внутрішня
мотивація
(покликання); ціннісні змісти
індивідуальної
свідомості;
самодостатність; спрямованість
у майбутнє тощо

Особливості емоційновольової сфери

Внутрішні чинники
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За О.Є. Антоновою ядром обдарованості є: здібності
(загальні та/або спеціальні), розвинені на рівні вищому
за середній як сукупність індивідуально-психологічних
особливостей, що є умовою успішного, високоякісного
виконання людиною певної діяльності й зумовлюють
різницю у динаміці оволодіння необхідними для неї
компетенціями; креативність як здатність до творчого
пошуку, нестандартного розв’язування задач, що
характеризується цілим рядом параметрів (дивергентне
мислення, вміння бачити проблему, здатність
генерувати нові, оригінальні ідеї, відчуття вишуканості
ідей, здатність до синтезу та аналізу, швидкість
мислення, розвинута інтуїція, здатність до ризику,
гнучкість у мисленні та діях); спрямованість
особистості до певного виду діяльності – як бажання
працювати саме у цій сфері, отримування задоволення
від діяльності, потреба постійно звертатися до неї.
Чинники, що впливають на рівень прояву (реалізації)
основних компонентів ядра обдарованості: спадкові
дані; освітній простір; виховні впливи; досвід виконуваної
діяльності; особливості емоційно-вольової сфери;
наявність системи цінностей; випадковість (Antonova,
2008 p. 19-20).
На основі моделі педагогічної обдарованості
О.Є.Антонової (Antonova, 2008 p. 21) пропонуємо модель
гуманітарно обдарованої особистості (філологічний
вимір). Основу запропонованої моделі складають такі
компоненти: філологічні здібності, рівень розвитку яких
вище
за
середній;
філологічна
креативність;
філологічна спрямованість; інтелектуальні здібності як
необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та
трансформації знань у філологічній сфері (схема 3).
Для оцінювання динаміки розвитку у кожному
компоненті моделі філологічної обдарованості було
розроблено систему параметрів, за якими учнів було
поділено на рівні та оцінювалися їх досягнення.
Основними компонентами філологічної обдарованості
визначено філологічну креативність, філологічні
здібності, філологічну спрямованість, інтелектуальні
здібності. Філологічно обдарованим можна вважати
учня, в якого один чи кілька показників досягли рівня
розвитку вище за середній.
На основі системи параметрів оцінювання рівня
розвитку педагогічної обдарованості О.Є. Антонової
(Antonova, p. 23-24) нами розроблена рівнева
класифікація розвитку гуманітарної обдарованості
(філологічний вимір). Творчий рівень характеризується
високим
рівнем
розвитку
інтелектуальних
та
філологічних здібностей, а також філологічної
креативності. Ліцеїсти свідомо обрали філологічний
профіль,
користуючись
внутрішніми
мотивами.
Характеризуються чітко визначеною філологічною
спрямованістю. Мають адекватний рівень самооцінки,
їм притаманні внутрішня свобода і високий
самоконтроль. Легко адаптуються до вимог навчальнопізнавального
процесу,
зберігаючи
внутрішню
незалежність думок і дій. Успішно навчаються, активні у
позанавчальній діяльності, відрізняються швидкістю та
гнучкістю мислення, оригінальністю думок. Бажають
займатися
науково-дослідницькою
діяльністю.
Учасники науково-практичних конференцій різних

рівнів, переможці студентських олімпіад з предметів
філологічного циклу.
Конструктивний рівень характеризується достатнім
рівнем розвитку інтелекту, філологічних здібностей та
креативності. Свідомо обрали філологічний профіль на
основі внутрішньої мотивації. Достатньо виражена
філологічна спрямованість. Мають достатній рівень
самооцінки, вирізняються прагненням до навчальних
успіхів. Не схильні до ризику, намагаються не
висловлювати публічно свої думки, досить стримані.
Достатньо швидко адаптуються до вимог навчальнопізнавального процесу, однак залежні від зовнішньої
адекватної оцінки своїх учинків, результатів навчання
чи діяльності. Беруть участь у позанавчальній
діяльності за необхідності й досить успішно, час від часу
демонструючи досить оригінальні думки, обираючи
цікаві форми та методи. Займаються науково-дослідною
діяльністю, як правило, за пропозицією учителя,
потребують постійного керівництва, іноді виявляючи
ініціативу. За необхідності беруть участь у науковопрактичних конференціях різних рівнів, нерідко
відмовляються від публічного обговорення проблем та
висловлювання своїх думок. Учасники, іноді переможці
різних етапів олімпіад з предметів філологічного циклу.
Репродуктивний рівень характеризується критично
допустимий рівнем розвитку інтелекту, середнім рівнем
розвитку філологічних здібностей та креативності.
Мотивація вибору філологічної професії пов'язана
частіше із соціальними мотивами. Спрямованість на
філологічну діяльність недостатньо виражена. Мають
адекватну самооцінку, середній рівень розвитку
філологічних здібностей компенсується розвитком
соціального інтелекту, товариськістю. У навчальній
діяльності пасивні, відрізняються інертністю мислення,
форми та методи, які вони застосовують, відрізняються
шаблонністю і традиційністю. Практично не виявляють
бажання займатися науково-дослідною діяльністю, не
проявляють ініціативи, діють за інструкцією учителя. Не
беруть участь у науково-практичних конференціях та
олімпіадах з предметів філологічного циклу.
На початку семестру кількість учнів у групах
філологічного профілю ІІ-ІІІ курсів (44 учасників
дослідження) творчого рівня становила – 16%,
конструктивного – 25%, репродуктивного – 59%. По
закінченні семестру кількість учнів за рівнями
змінилася
таким
чином:
творчий
–
18%,
конструктивний – 39%, репродуктивний – 43%. Отже,
динаміка
розвитку
компонентів
філологічної
обдарованості у процесі вивчення курсу зарубіжної
літератури з вересня по грудень 2015 року в профільних
філологічних групах складає: творчий рівень +2%,
конструктивний рівень + 14 %, репродуктивний рівень
–16%) (діаграма 1).
На початку семестру кількість учнів у групах
історико-філософського та юридичного профілю ІІ-ІІІ
курсів (70 учасників дослідження) творчого рівня
становила
–
5%,
конструктивного
–
46%,
репродуктивного – 49%. По закінченні семестру
кількість учнів за рівнями змінилася таким чином:
творчий – 7%, конструктивний – 53%, репродуктивний
– 40%. Отже, динаміка розвитку компонентів
філологічної обдарованості у процесі вивчення курсу
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зарубіжної літератури з вересня по грудень 2015 року в
групах історико-філософського та юридичного профілю
складає: творчий рівень +2%, конструктивний рівень
+7%, репродуктивний рівень –9%) (діаграма 2).
На початку семестру кількість учнів у групах
економічного профілю ІІ-ІІІ курсів (57 учасників
дослідження) творчого рівня становила – 5%,
конструктивного – 26%, репродуктивного – 69%. По
закінченні семестру кількість учнів за рівнями

змінилася таким чином: творчий – 5%, конструктивний
– 32%, репродуктивний – 63%. Отже, динаміка розвитку
компонентів філологічної обдарованості у процесі
вивчення курсу зарубіжної літератури з вересня по
грудень 2015 року в групах економічного профілю
складає: творчий рівень 0%, конструктивний рівень + 6
%, репродуктивний рівень –6%) (діаграма 3).

Діаграма 1.
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Рівень впливу професійної компетентності філологапедагога-акмеолога
на
розвиток
філологічно
обдарованих особистостей досліджувався шляхом
вивчення динаміки кожного з компонентів філологічної
обдарованості. Результати дослідження засвідчують, що
рівень розвитку всіх виділених компонентів набув
позитивної динаміки як у профільних філологічних
групах,
так
у
групах
історико-філософського,
юридичного та економічного профілів. Спостерігається
стала залежність рівня розвитку філологічних
здібностей
від
мотиваційного
компонента

обдарованості (виду спрямованості та креативності), що
визначається переважно внутрішніми й почасти
зовнішніми факторами. Найнижчий рівень розвитку
філологічних здібностей та динаміки філологічної
обдарованості
засвідчують
групи
економічного
профілю.
Учні працювали на основі стратегій поглиблення,
збагачення, проблемності навчання, брали участь у
діяльності наукового товариства «Ліцеїст», учнівських
конференціях різного рівня, були учасниками олімпіад
із лінгвістики та зарубіжної літератури тощо.
Діаграма 2
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Серед використовуваних технологій і технік під час
вивчення курсу зарубіжної літератури зазначимо:

бінарні уроки, наприклад: зарубіжна література –
іспанська мова (тема: Федерíко ГАРСÍА ЛÓРКА. «Балада
про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть»,
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«Касида про сон під зорями». Життєвий і творчий шлях
іспанського поета Гарсіа Лорки. Синтез у творах
міфології і фольклору з поетикою модернізму.
Персоніфікація природних сил і стихій; зарубіжна
література – німецька мова (тема: Рáйнер Марíя
РÍЛЬКЕ. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево
звелось...» Життєвий і творчий шлях письменника.
Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.
Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії
австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції

відчуження людини в дегуманізованому світі.
Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом) та
ін.;
інтегровані уроки з використанням транскультурної
технології,
наприклад:
проведення
наскрізного
транскультурного аналізу із обов’язковим залученням
українського виміру, наприклад: «Образ скупого у
світовій літературі» («Гобсек» О. Бальзак, «Сто тисяч» І.
Карпенко-Карий);
Діаграма 3.
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інтегровані уроки з використанням полікуртурної
технології, наприклад: «Романтизм (реалізм, модернізм)
у світовій культурі», «Український живопис як джерело
творчого натхнення М. Булгакова»;
уроки-майстер-класи з художнього перекладу
(переспіву). Твори зарубіжних письменників в курсі
зарубіжної літератури вивчаються в українських
перекладах (М. Рильського, М. Терещенка, Б. Тена,
Д.Павличка, М. Лукаша, Г. Кочура, Д. Паламарчука, Ю.
Лісняка, Є. Поповича, М. Стріхи, І. Качуровського, В.
Митрофанова, І. Дзюба, О. Тереха та ін.). Для зіставлення
залучаються переклади, переспіви іншими мовами,
якими володіють учні (англійською, німецькою,
французькою,
польською
тощо).
За
наявності
необхідних умов здійснюється розгляд художніх текстів
(у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів.
Написання власних перекладів або переспівів.
лекції-візуалізації;
виготовлення наочності з демонстрацією;
інтегровані учнівські колективні полікультурні
проекти, наприклад, під час вивчення теми «Поети
Срібної доби».
віртуальні міжнародні дебатні проекти (за
творчістю класиків або сучасних письменників)
уроки-інсценізації,
аналітичні уроки з елементами моделювання
системи образів, художнього простору та ін.
літературного твору (наприклад, «Двійництво і
антиподство у романі «Злочин і кара» Ф. Достоєвського),
складання кіл та квадратів Вена, редагування
критичних матеріалів та ін.;

написання творчих робіт;
написання науково-дослідницьких робіт та ін.
Висновки
Отже, рівень розвитку професійної компетентності
філолога-педагога-акмеолога
як
суб’єкта
акмеологічного освітнього простору істотним чином
визначає
розвиток
гуманітарної
обдарованості
особистості учня (філологічний вимір), а компетентний
психологічний та педагогічний супровід обдарованої
особистості сприяє уникненню чиннику випадковості у
її становленні.
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