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У статті здійснено аналіз нормативно-правового компонента
системи підготовки вчителів іноземних мов у США та галузі
іншомовної освіти. З'ясовано, що
освітня політика США
формується на найвищому державному рівні, однак функціонування
вищої освіти не регламентується конгресом. Вектор освітньої
політики визначається федеральним урядом, але управління галуззю
належить до компетенції штатів і муніципалітетів. Департамент
освіти США виконує формальну роль у здійсненні контролю за
системою освіти, тоді як реальними повноваженнями володіють
департаменти освіти штатів. Прерогативами освітньої політики
США є оптимізація доброякісності освітньої галузі, зростання
якості й ефективності професійно-педагогічної діяльності, а
також іншомовної комунікативної компетентності широких
суспільних верств і т.і. Спираючись на децентралізованість як
основний принцип регулювання системи вищої освіти, освітня
політика навчальних закладів затверджується уповноваженими
органами
штатів.
Зважаючи
на значну
автономність
американської освітньої галузі у прийнятті важливих рішень щодо
управління й організації освітніх процесів, система освіти у
кожному штаті є, певною мірою, унікальною, вирізняючись
широким діапазоном освітніх закладів, цілей, завдань і змістовими
підходами.
У США не існує національної мовної політики чи закону, що
регулює використання та вивчення іноземних мов, проте деякі її
відповідні питання вирішуються в підзаконних актах, проєктах,
урядових ініціативах і, перш за все, численних програмах,
спрямованих на просування іноземних мов, мовної освіти. Однією з
найважливіших завдань американської освітньої політики є
підвищення якості освіти, ефективності та якості викладання, а
також популяризація освіти з іноземних мов.
Ключові слова: нормативно-правовий компонент, система
педагогічної освіти, мовна політика, іноземна мова, США.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
розбудови вітчизняної системи педагогічної освіти першочергового
значення набуває проблема оновлення її законодавчої бази. Джерелом
конструктивних ідей осучаснення правового поля вищої освіти в нашій
країні є вивчення прогресивного зарубіжного досвіду. Безперечними
здобутками у сфері іншомовної педагогічної освіти володіє США,
посідаючи достойне місце у світовому освітньому просторі, що детермінує
вибір теми нашого дослідження.
Мета статті. Здійснити аналіз нормативно-правового компонента
системи підготовки вчителів іноземних мов у США та галузі іншомовної
освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор. На підставі
аналізу стану дослідженості правового забезпечення підготовки
педагогічних фахівців у США з'ясовано, що дотичні проблеми вивчалися
С. Бабушко, М. Іконніковою, І. Литовченко, Т. Кошмановою, С. Шандрук
та ін. Серед американських дослідників цю проблему вивчали Д. ДарлінгГемонд, Л. Дібнер, П. Ерлі, Ф. Гесс, Дж. Квензі, Н. Мішеллі, Г. Сайкс,
М. Віновкіс та ін. Водночас, проблема нормативно-правового забезпечення
сфери підготовки вчителів-філологів у Сполучених Штатах Америки
вітчизняними компаративістами вивчалась побіжно, тому її окремі аспекти
залишаються певною мірою нерозкритими.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням одержаних наукових результатів. Нормативноправовий компонент системи педагогічної освіти США представлений
законодавчо-нормативною документальною базою федерального або
загальнонаціонального рівня Департаменту освіти США, імплементування
якої належить до компетенції штатних і муніципальних урядових структур.
Загальнонаціональна освітня політика формується федеральним
урядом США актами Конгресу «Кодекс законів Сполучених Штатів»
(розділ 34) (United States Code). Спираючись на децентралізованість як
основний принцип регулювання системи вищої освіти, освітня політика
навчальних закладів затверджується уповноваженими органами штатів.
Зважаючи на значну автономність американської освітньої галузі у
прийнятті важливих рішень щодо управління й організації освітніх
процесів, система освіти у кожному штаті є, певною мірою, унікальною,
вирізняючись широким діапазоном освітніх закладів, цілей, завдань і
змістовими підходами.
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Релевантними у світлі регулювання професійної підготовки вчителів
іноземних мов (ІМ) є законодавчі акти й урядові постанови: Закон «Про
вищу освіту» (Higher Education Opportunity Act, 1965), поправки й
доповнення до означеного закону, які зазвичай вносяться кожні п’ять років
(1968, 1972, 1976, 1980, 1986, 1992, 1998, 2008, 2019). Розгляду проблеми
підвищення якості педагогічної праці присвячено окремий розділ закону –
Розділ ІІ «Підвищення якості педагогічної праці» (Title II. Teacher Quality
Enhancement). Розділом ІV «Міжнародні освітні програми» (Title IV.
International Education Programs) визначено нормативно-правові підстави
для забезпечення студентів філологічних спеціальностей можливостями
навчатись у країнах, мова яких вивчається. Відтак, фахова підготовка
вчителів ІМ передбачає навчальну практику в іншомовному середовищі,
яка відбувається на регулярній основі. Прерогативою освітньої мовної
політики США є сприяння зростанню іншомовної компетентності
населення країни шляхом участі студентів у міжнародних програмах
обміну та їхнє заохочення до навчання у закордонних закладах освіти
(Dolci, 2015, c. 3–4).
Законодавчою ініціативою, що надала значного поштовху оновленню
освітньої системи США став Закон «Про освіту в інтересах національної
оборони» (National Defense Education Act, 1958), внаслідок прийняття якого
були задіяні значні людські ресурси у галузях викладання ІМ та
природничих наук. Розглядаючи зростання освітнього потенціалу нації в
контексті національної безпеки й економічного добробуту, владними
структурами країни було видано нормативний документ «Нація у
небезпеці: імператива до освітніх реформ» (A Nation at Risk: The Imperative
for Educational Reform, 1983). Новою хвилею намагань оптимізувати якість
підготовки й професійної діяльності педагогічного корпусу стали зусилля
Національної комісії вчителювання й майбутнього Америки (the National
Commission on Teaching and America’s Future) запровадити акредитування
й ліцензування для вчителів у 1996 році. Внаслідок діяльності комісії
набула актуальності проблема залучення талановитої молоді до
педагогічної професії, зменшення кількості звільнень серед учителів,
підвищення статусу вчительської професії, зменшення кількості
альтернативних програм підготовки вчителів (Hess, 2011).
Активне суспільне обговорення проблеми якості освіти й викладання
кульмінується в Законі федерального рівня «Не залишимо жодної дитини
без уваги» (No Child Left Behind Act, 2001). Відтак, підготовка,
ліцензування й оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності стає
центральним пунктом національної освітньої політики США (Earley, 2011,
с. 5–7). Згідно з вищеозначеним законом кандидат на педагогічну посаду
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повинен здобути диплом про вищу освіту із певної галузі (освітній рівень
бакалавр), а також пройти фахові випробування. Остаточні рішення щодо
конкретизації вимог до педагогічних працівників виносяться владними
органами штатів. Національною правовою базою окреслюються суто
рекомендації щодо підготовки і професійної діяльності педагогів, тоді як
особливості їхньої реалізації визначаються помісцево штатними й
муніципальними владними органами.
Вищезгаданий законодавчий акт став головним регулюючим
механізмом запровадження освітніх реформ, системи звітності в освіті,
зокрема в підготовці педагогів, оцінювання ефективності педагогічної
діяльності й академічної успішності учнівської молоді, посприявши
перегляду проблеми якості викладання. На вимогу законодавчого акта,
вчитель розглядається як висококваліфікований фахівець в означеній
галузі знань, що забезпечується процедурою сертифікації, альтернативою
якій може слугувати ліцензійний іспит у деяких штатах по завершенню
принаймні другого циклу вищої освіти (бакалаврат) з фахової дисципліни
(Borman, 2009, с. 126). Означений закон, покликаний забезпечити рівний
доступ усіх дітей до якісної освіти, за словами Ф. Гесс, став найбільш
амбіційною федеральною інтервенцією у підготовці педагогів і
регулюванні їхньої професійної діяльності (Hess, 2011, с. 17).
На
сучасному
етапі
освітньо-політичний
простір
США
характеризується упровадженням системи посилених підзвітних заходів
шляхом застосування методів оцінювання ефективності професійнопедагогічної діяльності, зокрема базованих на врахуванні приросту у
навчальних результатах учнів (valuе-added assessment), а також урядової
програми «Перегони до вершини» (Race to the Top, 2009) (Hess, 2011,
с. 14). Окреслена методика передбачає врахування навчальної успішності
учнів за результатами незалежного тестування. Незважаючи на
усвідомлення професійною спільнотою недосконалості застосовуваних
вимірювальних інструментів, названа методика оцінювання ефективності
праці вчителів набула широкого розповсюдження у США, опосередковано
сприяючи зростанню загальної ефективності функціонування освітньої
системи загалом (Borman, 2009).
На підставі аналізу правової бази з’ясовано, що у США відсутня
загальнонаціональна мовна освітня політика, представлена офіційними
нормативними документами (ACTFL US Language Policy Plan of Action,
2005), тому орієнтири в галузях навчання ІМ і підготовки фахівців
відповідної кваліфікації визначаються окремими підзаконними актами,
проєктами, положеннями, урядовими ініціативами, зокрема програмою
«Програма поліпшення знань з іноземних мов молоддю заради
182

Духовність особистості: методологія, теорія і практика

6(93)-2019

національної безпеки» (the National Security Language Initiative for Youth,
2006), програмою «Національні цілі освіти 2000» (the National Educational
Goals 2000), ініціативою уряду Дж. Буша «Американський 2000»
(American 2000), доповненою урядом Б. Клінтона «Цілі 2000: закон про
освіту Америки» (Goals 2000: Educate America Act).
З метою популяризації іншомовної освіти у 2008 році в рамках
окреслених законодавчих ініціатив було створено Офіс міжнародної та
іншомовної освіти (the International and Foreign Language Education Office).
Доповненням до Закону «Про вищу освіту» стала постанова «Піднесення
міжнародної та іншомовної освіти» (Advancing International and Foreign
Language Education Act, 2019), зосереджена на розвитку іншомовної та
міжкультурної компетентності населення США. У цьому нормативному
документі йдеться про брак педагогічних кадрів, що працюють у вищій
освіті на рівнях бакалаврату й вище, необхідних для задоволення
національних інтересів у галузі міжнародної та іншомовної освіти. На
розвиток відповідних освітніх програм і профільних об'єднань виділяється
значна фінансова підтримка, зокрема для Партнерства з вивчення
іноземних мов і краєзнавства (Foreign Language and Area Studies
Fellowships), Центрів мовних ресурсів (the Language Resource Centers),
Міжнародних бакалаврських програм з вивчення ІМ (the Undergraduate
International Studies and Foreign Language Programs) та ін.
Зважаючи на наявність різнопланової нормативно-правової
представленості й фінансової підтримки програм із вивчення ІМ,
включаючи міжнародні програми обміну студентами й навчання за
кордоном, уважаємо, що іншомовна освіта й, власне, підготовка вчителівфілологів підпорядковується загальнонаціональній меті з оптимізації
якості освіти.
Спрямованість сучасної освітньої політики США визначає рух за
стандартизацію. Згідно з Б. Бейлс, 48 із 50 американських штатів
підтримують
стандартно-орієнтовану
політику
із
узгодженими
стандартами навчання учнів та підготовки педагогічних кадрів.
Конвергенція двох груп освітніх стандартів, покликана оптимізувати
академічну успішність учнів, детермінує необхідність модернізації системи
підготовки вчителів ІМ та перебіг її реформування (Bales, 2007).
Вектор федеральної освітньої політики США визначає провідні цілі
підготовки вчителів, згідно з якими якісна підготовка педагогів є
передумовою продуктивної професійно-педагогічної діяльності й
зростання академічної результативності (Sykes, Dibner, 2009). На підставі
аналізу нормативної й фахової літератури з’ясовано, що у визначенні мети
підготовки вчителів американська науково-освітня громадськість
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спирається на проблему якості професійно-педагогічної діяльності.
Питання якості праці педагогів набуло освітньо-політичної значимості
доповненням до Закону «Про вищу освіту» 1998 року, у Частині 207. На
вимогу законодавчого акта штатні урядові організації зобов’язані подавати
до Департаменту освіти США звіт із статистичними даними щодо якості
роботи педагогічної когорти, як-от результати ліцензійних іспитів. Відтак,
ядро мети освітньо-педагогічної системи США становить якість
професійної підготовки майбутніх учителів і якість професійнопедагогічної діяльності, результатом якої є високі показники навчальної
успішності учнівської молоді.
За визначенням Департаменту освіти США, програмою підготовки
вчителів є затверджений державою навчальний курс, завершення якого
свідчить про виконання кандидатом усіх вимог навчальної підготовки, які
наділяють його первинними повноваженнями викладати у середній школі
(К-12). З початку ХХ ст. підготовка педагогів відбувається у закладах
вищої освіти. До означеного періоду формальна підготовка вчителів
провадилась на базі, так званих, «нормальних шкіл», де випускників
старшої школи готували до виконання педагогічних функцій. На початку
ХХ ст. при університетах було засновано педагогічні коледжі шляхом
об'єднання нормальних шкіл (Kuenzi, 2018, с. 2).
Ґрунтуючись на засадах філософії Джеферсона Т. про обмеженість
федерального втручання у сферу вищої освіти, провідною тенденцією
американської системи вищої освіти є децентралізованість управління, яке
здійснюється на штатному й муніципальному рівнях. Відтак, кожний штат
країни приймає рішення щодо управління закладами освіти незалежно від
федерального уряду. Однак, ступінь контролю ЗВО штатними органами
влади різниться значною мірою. Деякі освітні установи володіють
конституційною автономністю і не залежать від директив штатного уряду.
Окремі штати здійснюють цільовий контроль над усіма закладами вищої
освіти, де функціонують штатні департаменти управління освітою, які
визначають освітню політику, запроваджують систему підзвітності. Поряд
із цим не всі штати володіють центральним контролюючим органом,
уповноваженим приймати розпорядницькі рішення, а лише виконують
дорадчу роль. Існують також гібридні форми управління із поєднанням рис
вище окреслених парадигм (Eckel, 2011, с. 3).
Коло повноважень Департаменту освіти США є значно вужчим, ніж
освітніх міністерств переважної більшості країн. Він позбавлений права
підпорядковувати й регулювати освітню діяльність і політику штатів або
округів. Одночасно простежується дедалі помітніший уплив федерального
уряду на функціонування штатних освітніх підсистем. За свідченням
184

Духовність особистості: методологія, теорія і практика

6(93)-2019

П. Екел та ін. фінансові асигнування, які виділяються федеральним урядом
на підтримку діяльності закладів вищої освіти, скеровують освітні процеси
у визначеному напрямі, виконуючи таким чином роль опосередкованого
механізму регулювання й контролю перебігу освітніх реформ, інновацій
тощо (Eckel, 2011, с. 3).
Баланс між упливом федеральних органів управління, які
контролюють фінансові потоки у сфері освітніх послуг, і штатними
встановлюється завдяки діяльності мережі професійних неурядових
організацій
і
профспілок,
зокрема,
акредитаційних.
Серед
загальнонаціональних фахових об'єднань, що займаються розв’язанням
організаційно-функціональних проблем підготовки вчителів ІМ варто
виокремити наступні: Американська рада викладання іноземних мов
(ACTFL), Національна рада акредитації педагогічної освіти (NCATE),
Міжштатний консорціум підтримки й оцінки молодих учителів (INTASC),
Національний комітет професійних педагогічних стандартів (NBPTS),
Американська рада з питань освіти (ACE), Національна асоціація
департаментів освіти (NSBA) та ін.
Серед важливих функцій, виконуваних профільними організаціями, є
розроблення освітньої нормативної документації, зокрема освітніх
стандартів навчання ІМ та стратегій їхньої імплементації в освітню
систему країни, моніторинг якості іншомовної і педагогічної освіти,
сприяння зростанню ефективності освітніх процесів, зокрема, професійнопедагогічної діяльності вчителів-філологів, програм підготовки майбутніх
учителів, визначення орієнтирів модернізації іншомовної і педагогічної
освіти, створення необхідних для цього передумов, координування
діяльністю науково-педагогічного корпусу, підтримка пошуково-творчої
роботи працівників освітньої галузі, а саме лінгвістичної й
лінгводидактичної, матеріальне стимулювання інтелектуальної та
інноваційної
діяльності
педагогічних
працівників,
керування
інтелектуальним капіталом і т. ін.
Висновки представленого у статті дослідження і перспективи
подальших наукових розвідок із зазначеного напряму. Національна
освітня політика США формується на найвищому державному рівні. Сфера
діяльності вищої освіти не регламентується і не контролюється конгресом
та «Кодексом законів Сполучених Штатів», за винятком деяких соціальних
аспектів. Однак, федеральний уряд бере безпосередню участь у визначенні
освітньо-політичного національного вектора, приймаючи законодавчі акти
й постанови, основним серед яких є Закон «Про вищу освіту». Ухвалені
урядом рішення відтак включають до «Кодексу законів Сполучених
Штатів». Ґрунтуючись на децентралізованості, як керівного принципа
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регулювання вищої освіти, управління в країні належить до компетенції
штатів і муніципалітетів. Американські ЗВО наділені різним ступенем
автономності управління, варіюючись від частково автономного до
незалежного від штатного уряду статусу. Департамент освіти США не
наділений повноваженнями здійснення контролю за системою освіти в тій
мірі, що в переважній більшості країн. Реальними повноваженнями
володіють департаменти освіти штатів. Водночас, федеральний уряд США
намагається
спрямовувати
освітні
процеси
відповідно
до
загальнонаціонального освітнього вектора шляхом фінансової підтримки.
Рівновагу між державною і громадською сферою впливу забезпечує
діяльність незалежних професійних організацій.
У США відсутня загальнонаціональна мовна політика, однак деякі
дотичні питання визначаються окремими підзаконними актами, проєктами,
урядовими ініціативами, і, насамперед, численними програмами,
спрямованими на популяризацію іншомовної освіти. Прерогативами
освітньої політики США є оптимізація доброякісності освітньої галузі,
зростання якості й ефективності професійно-педагогічної діяльності, а
також іншомовної комунікативної компетентності широкими суспільними
верствами й т. ін. Перспективним напрямом дослідження вважаємо
компаративний аналіз нормативно-правових компонентів американської й
української систем підготовки вчителів-філологів з метою оновлення
вітчизняної системи вищої освіти.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В США
М. И. Левринц
В статье проведен анализ нормативно-правового компонента системы
подготовки учителей иностранных языков в США и области иноязычного
образования. Выяснено, что образовательная политика США формируется на
высшем государственном уровне, однако функционирование высшего образования
не регламентируется конгрессом. Вектор образовательной политики
определяется федеральным правительством, но управление отраслью относится
к компетенции штатов и муниципалитетов. Департамент образования США
выполняет формальную роль в осуществлении контроля за системой образования,
тогда как реальными полномочиями обладают департаменты образования
штатов. Прерогативами образовательной политики США является оптимизация
доброкачественности образования, повышение качества и эффективности
профессионально-педагогической
деятельности,
а
также
иноязычной
коммуникативной компетентности широких общественных слоев и т.д. Опираясь
на децентрализованность как основной принцип регулирования системы высшего
образования, образовательная политика учебных заведений утверждается
уполномоченными органами штатов. Несмотря на значительную автономность
американского образования в принятии важных решений по управлению и
организации образовательных процессов, система образования в каждом штате
есть в определенной степени уникальной, отличаясь широким диапазоном
образовательных учреждений, целей, задач и содержательными подходами.
В США не существует национальной языковой политики или закона,
регулирующего использование и изучение иностранных языков, однако некоторые
ее соответствующие вопросы решаются в подзаконных актах, проектах,
правительственных инициативах и, прежде всего, многочисленных программах,
направленных на продвижение иностранных языков, языковое образование. Одной
из важнейших задач американской образовательной политики является
повышение качества образования, эффективности и качества преподавания, а
также популяризация образования по иностранным языкам.
Ключевые
слова:
нормативно-правовой
компонент,
система
педагогического образования, языковая политика, иностранный язык, США.

LEGISLATION OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
EDUCATION IN THE USA
М. I. Levrints (Lőrincz)
The national education policy of the USA is articulated at the state level, however,
the sphere of higher education is not regulated or controlled by the Congress and is not
reflected in the “United States Code”, with the exception of certain social aspects.
Nevertheless, the national educational vector is predetermined by the federal

188

Духовність особистості: методологія, теорія і практика

6(93)-2019

government, which adopts the relevant legislation, the main being the “Higher Education
Opportunity Act”. Owing to decentralization as a guiding principle of higher education,
its regulation falls within the competence of the states and municipalities. American
establishments of higher education are endowed with a varying degree of autonomy,
ranging from partially autonomous to completely independent status of the government.
The US Department of Education is not empowered to control the education system with
the real authority belonging to the State Departments of Education. Meanwhile, the
federal government attempts to determine the state of affairs in the education sector by
providing financial support. The balance between the state and public sphere of influence
on teacher education is achieved due to independent professional organizations.
In the USA there is no national language policy or law regulating the use and study
of foreign languages, but some of its relevant issues are addressed in by-laws, projects,
governmental initiatives, and, above all, by numerous programs aimed at promoting
foreign language education. Some of the salient tasks of the American education policy
are the enhancement of the quality of education, effectiveness and quality of teaching, as
well as the popularization of the foreign language education.
Keywords: Legal component, teacher education, higher education system,
language policy, foreign language, the USA.
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