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Отже, всі перераховані компоненти і види компетенцій 

інтегруються в одне найбільш синтезоване утворення – професійну 

компетенцію, що є інтеграційною властивістю особистості фахівця, 

виявляється в соціолінгвістичній, дидактичній, комунікативній, 

ціннісній орієнтації викладача, його здатності до рефлексії у 

професійно-педагогічній діяльності. З цих позицій професійну 

компетенцію слід розглядати як загальний критерій педагогічної 

компетентності викладача іноземної мови. 
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Широко визнано, що наявність достатньої кількості 

висококваліфікованих і підготовлених вчителів є ключем до 

розвитку освіти. У зв’язку з цим країни витрачають значні кошти на 

професійний розвиток вчителів.  

Загальноприйнято, що вчитель відіграє життєво важливу роль у 

загальному розвитку дітей. Він не тільки надає академічні знання, а 
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також несе відповідальність за виховання, прищеплення моральних 

цінностей своїм учням. Особливо значну роль вчитель відіграє тоді, 

коли діти вперше приходять до школи. Тому дуже важливо мати 

професійно кваліфікованих викладачів саме у початковій школі, 

щоб забезпечити повноцінний розвиток школярів [2, с. 18-21]. 

Індія має одну з найбільш розгалужених систем педагогічної 

освіти в світі. Крім університетів, департаментів освіти та їх 

афілійованих коледжів, державних і урядових установ, що 

отримують державну допомогу, є приватні і самофінансовані, 

відкриті університети, коледжі, які також займаються педагогічною 

освітою. Хоча більшість програм підготовки викладачів майже 

ідентичні, але їх стандарти варіюються в різних інститутах і 

університетах. У деяких регіонах кількість вчителів набагато 

перевищує попит, а в інших – існує гостра нестача кваліфікованих 

кадрів, що призводить до призначення на учительські посади осіб з 

низьким рівнем кваліфікації [3, с. 4-7]. 

Як було з’ясовано в ході дослідження, у 1995 році урядом Індії 

була створена Національна рада з підготовки педагогів. ЇЇ основним 

завданням було визначено планування розвитку системи підготовки 

педагогів, регламентування стандартів та норм педагогічної освіти 

[4]. 

Для підготовки вчителів, вихователів, найбільш популярна 

програма магістра педагогіки, хоча деякі університети надають 

магістра світи (M.Ed.). У M.Ed. програма, за великим рахунком, має 

загальний характер і не може готувати фахівців з різних галузей. 

Один і той самий курс відповідає вимогам шкіл, педагогічних 

інститутів та адміністрації. Отже сучасна система педагогічної 

освіти повинна проявляти більшу увагу до соморозвитку. 

Нами з’ясовано, що заклади педагогічної освіти в Індії 

контролюються з боку таких державних установ: Національна рада 

педагогічної освіти, Комісія університетських грантів, Національна 

рада освітніх досліджень і підготовки, Національний інститут 

планування та управління освітою, Індійська рада наукових 

соціальних досліджень, Центр передових освітніх досліджень (на 

національному рівні) та ради педагогічної освіти штатів, 

університетські департаменти освіти [3]. 

У ході дослідження доведено, що вагомим здобутком 

педагогічної освіти Індії на сучасному етапі є поява багаторівневої 

системи підготовки вчителів, яка відповідає критеріям відкритості, 

особистісної орієнтації, технологічності та ґрунтується на 
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принципах гуманізації, гуманітаризації, фундаменталізації, 

професіоналізації, культурологічного підходу та демократизації 

діяльності навчального закладу. Зміст багаторівневої вищої 

педагогічної освіти реалізується шляхом упровадження моделі на 

трьох рівнях: загальному, базовому і повному. Ця система є 

адекватною вимогам ринку праці, оскільки передбачає варіативність 

здобуття освіти, орієнтацію на загальнолюдські та національні 

цінності, створює умови для розвитку особистості студента як 

суб’єкта навчання, а також стимулює академічну та професійну 

мобільність.  

Порівняння організаційних засад діяльності закладів 

педагогічної освіти дало змогу виокремити їх типи, серед яких: 

педагогічні школи (училища, технікуми), педагогічні коледжі 

(інститути) та педагогічні факультети (відділення) університетів, 

центри неперервної педагогічної освіти, центри дистанційної (або 

заочної) педагогічної освіти, літні освітні інститути (на рівні 

штатів), які пропонують професійне навчання в галузі дошкільної, 

початкової, середньої та вищої освіти. 

Найавторитетніші навчальні заклади педагогічної освіти в Індії: 

 Technical Teacher's Training Institute(TTTI), Bhopal (Технічний 

педагогічний інститут, м.Бхопал) 

 National Institute of Technical Teachers' Training and Research 

(NITTTR), Chandigarh (Національний інстинут Технічного навчання 

викладачів та наукових досліджень, м.Чандигарх) 

 Children Educational Society's TTI for Women, Karnataka 

(Технічний педагогічний інститут дитячих освітніх товариств для 

жінок, м.Карнатака) 

 Indian Association for Pre School Education, Dehradun, 

(Індійська асоціація з дошкільної освіти, м.Дехрадун) 

З’ясовано, що терміни навчання та освітні стандарти в Індії 

характеризуються значною варіативністю, що проявляється у 

відсутності єдиних державних вимог до абітурієнтів, а також форм, 

методів, термінів і змісту навчання. 

Найпоширенішими з підготовки вчителя є: курси NCTE (Teacher 

Education and National information for Teachers Education) та VES 

(Vidhyanidhi Education Society). 

Курси NCTE призначені для вчителів-початківців. Тут вони 

розширюють свій досвід, знайомляться з новими, цікавими 

інтерактивними методами і прийомами викладання у різновікових 

групах, для підвищення ефективності навчання. Курси VES 
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переважно орієнтовані на підвищення кваліфікації досвідчених-

практиків [1; 5]. 

Поняття професіоналізму в системі підготовки індійських 

педагогів вимагає знань, умінь, навичок, цілеспрямованості, 

компетентності та дотримання професійного етичного кодексу. В 

наш час навчальні плани з підготовки фахівців передбачають велику 

кількість заходів: теоретичних та практичних, які повинні сприяти 

підготовці майбутніх вчителів для підвищення їх професійної 

компетенції і зобов'язань. Педагогічна освіта повинна 

підпорядковуватися професійному кодексу, порушення якого може 

призвести аж до відсторонення викладача від роботи в школі. 

Отже, в ході дослідження ми з’ясували, що система педагогічної 

освіти Індії є доволі розгалужена. В останні роки в країні особлива 

увага приділяється наданню якісної педагогічної освіти в закладах 

різних типів і цей процес регулюється та контролюється урядовими 

та громадськими організаціями. Подальше наше дослідження буде 

зосереджено на методичних аспектах процесу підготовки майбутніх 

педагогів. 
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