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Здійснено теоретичний аналіз проблем підготовки майбутніх вчителів, досліджено педагогічну освіту 
в країнах Європи. Розглянуто основні моделі педагогічної підготовки в країнах Європейського Союзу. 
Представлено спільні принципи щодо формування професійної компетентності майбутніх вчителів. 
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Постановка проблеми. ХХІ століття по-
требує нової генерації вчителів, здатних 

забезпечити якісними знаннями підростаюче по-
коління, сформувати творчі особистості, які го-
тові до розбудови суспільства. У цих умовах ак-
туалізується проблема підвищення якості освіти 
в навчальних закладах, що здійснюють підготов-
ку вчителів. У вищій педагогічній школі Украї-
ни посилюється увага до міжнародної співпраці 
в галузі педагогічної освіти, до порівняльно-пе-
дагогічних досліджень з проблем підготовки вчи-
телів [5, с. 77].

Вивчення досвіду європейських країн, особли-
во в контексті освітніх реформ та впровадження 
прогресивних ідей зарубіжного досвіду у вітчиз-

няну практику сприятиме удосконаленню систе-
ми підготовки педагогічних кадрів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про те, що українські науковці нада-
ють великого значення проблемам професійної 
підготовки вчителів у країнах Європи. Основні 
тенденції розвитку вищої педагогічної освіти 
та професійної підготовки вчителів у Великій 
Британії розглядали Н. Авшенюк, В. Базурінова 
І. Задорожна, Ю. Кіщенко, Т. Кучай, Л. Поліщук. 
Систему підготовки педагогічних кадрів та під-
вищення кваліфікації вчителів у Німеччині до-
сліджували Т. Вакуленко, Л. Гаврило, Т. Крис-
топчук, у Франції – О. Бочарова, О. Голотюк, 
О. Романенко, Т. Харченко.
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Метою даної статті є виявлення особливостей 
підготовки вчителів початкової школи в країнах 
Європи з огляду на реформи, що проводяться 
в Україні у початковій загальній освіті. Виявлен-
ня сучасних тенденцій у європейському освітньо-
му просторі слугуватиме базою для використан-
ня зарубіжного досвіду у процесі удосконалення 
системи підготовки педагогічних кадрів у вищих 
навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу. В інформаційно 
насиченому ХХІ столітті збільшився обсяг функ-
ціональних обов’язків учителя, педагога без ура-
хування чого неможливий сучасний розвиток пе-
дагогічної освіти. Сьогодні учитель, педагог – це 
носій гуманітарної культури, морально-етичних 
і культурно-естетичних цінностей, дослідник, 
психолог, майстер, котрий стимулює своїх учнів, 
студентів до саморозвитку, самоактуалізації, са-
мовдосконалення, самореалізації [8].

Аналіз документальних джерел з галузі осві-
ти показав, що у європейських країнах надається 
велика увага підготовці вчителів, розробляються 
спільні принципи щодо формування компетент-
ності майбутніх педагогів. Важливо, щоб майбут-
ні фахівці здобували освіту у вищих навчальних 
закладах та отримували відповідну педагогічну 
кваліфікацію. Особливу увагу приділено роз-
витку у студентів необхідних навичок та вмінь 
для роботи з учнями з урахуванням розуміння 
соціокультурних особливостей. Підкреслюєть-
ся той факт, що вчителі мають удосконалювати 
і поглиблювати свої професійні знання, викорис-
товувати новітні підходи у навчальному процесі 
впродовж всієї своєї практичної діяльності. Од-
ним із пріоритетних завдань, що стоять перед 
навчальними закладами для подальшого про-
фесійного розвитку вчителів є формування про-
фесійної мобільності. Важливо створити умови 
для стажування педагогів у зарубіжних країнах. 
Наголошується на важливості організації підго-
товки вчителів у співпраці з школами, місцеви-
ми освітніми органами та іншими зацікавленими 
сторонами [10].

Як зазначає у своєму дослідженні Н. Носо-
вець, – педагогічну освіту у європейських кра-
їнах можна здобути в університетах, коледжах, 
спеціальних інститутах. Термін підготовки вчи-
телів початкової школи триває від трьох до п’яти 
років. Специфіка типології вищих педагогічних 
навчальних закладів Західної Європи обумов-
лена особливостями соціокультурного рівня сус-
пільного розвитку кожної країни. Тому кожній 
з національних структур педагогічної освіти при-
таманний ряд специфічних характеристик, що 
представляють національну самобутність. У де-
яких країнах, зокрема в Німеччині, університети 
відповідають за теоретичну частину підготовки 
майбутнього вчителя, а місцеві органи народної 
освіти і школи – за практичну. У Франції загаль-
на й спеціальна підготовка вчителя середньої 
школи проходить в університеті, а професійно-
педагогічна (теоретична й практична) – у спе-
ціальних центрах. У Великобританії нині вибу-
довується нова модель, за якою університети 
здійснюють цілісну теоретичну підготовку вчите-
лів, а практична професійна підготовка повністю 
переноситься в школу. Різноманітність моделей 
педагогічної освіти в Європі передбачає широкий 

спектр адаптації цього процесу до трьохступене-
вої системи: бакалавр – магістр – доктор. В той 
же час у більшості європейських країн просте-
жується прагнення пристосування традиційних 
моделей підготовки вчителя до двохступеневої 
системи: бакалавр – магістр [6].

Розглянемо моделі педагогічної підготовки 
в країнах Європейського Союзу. Найтиповіши-
ми є паралельна, інтегрована та послідовна. Па-
ралельна модель будується за принципом па-
ралельного вивчення всіх складових навчальної 
програми впродовж усього терміну підготовки 
вчителя. Відповідно до інтегрованої моделі ви-
вчення складових навчальної програми відбува-
ється у взаємозв’язку певними темами та завдяки 
інтеграції теорії з практикою. Послідовна модель 
передбачає вивчення загальних і спеціальних 
дисциплін на першому етапі навчання, а вивчен-
ня дисциплін психолого-педагогічного циклу й на-
вчальну практику – на другому, завершальному 
етапі. Серед варіантів послідовної моделі найбіль-
шого поширення набула «цюріхська модель», від-
повідно до якої психолого-педагогічна підготовка 
здійснюється раніше від вивчення спеціальних 
дисциплін і методик їх викладання. Запрова-
дження у навчальний процес модульних програм 
підготовки з використанням навчальних планів 
за принципом циклічної структури призвело до 
збільшення кількості структурних модифікацій 
підготовки вчителів у країнах Західної Європи. 
Суть принципу циклічності полягає в розподі-
лі курсів навчання на самостійні періоди, упро-
довж яких студент опановує певну систему знань, 
вмінь та навичок із майбутнього фаху. В окремих 
країнах Європи студентам дають право самостій-
но визначати черговість навчальних модулів, що 
у свою чергу призводить до великої кількості ін-
дивідуальних навчальних планів [4].

Вивчення наукових джерел [2, 3] показало, що 
у Німеччині підготовка вчителів початкової школи 
здійснюється на основі інтегрованої моделі. Період 
навчання для отримання посади вчителя першого 
ступеня – Primarstufe (учитель початкової школи) 
триває три роки (6 семестрів). Навчальний процес 
поділяється на дві фази: перша – це теоретич-
не навчання в університеті, і друга, практична – 
у школі. Навчальна практика проходить у формі 
щотижневих відвідувань кількох шкільних уроків 
з наступним їх обговоренням під керівництвом ви-
кладача. До обов’язкових дисциплін належать пе-
дагогічні, методика викладання в початковій шко-
лі та фахова підготовка. Майбутній дипломований 
учитель викладає у школі й паралельно відвід-
ує семінари, які супроводжують фазу практики 
та безпосередньо готують до здійснення прак-
тичної діяльності у школі. У процесі підготовки 
вивчаються і підлягають обов’язковому проміж-
ному контролю різні предмети і курси. Кінцевий 
контроль – це державні іспити після теоретичного 
навчання в університеті та практики-референда-
ріату (так називається, зокрема в Баварії, прак-
тичний одно-дворічний курс роботи у школі під 
керівництвом методиста і вчителя-наставника).

Професійна підготовка вчителів початкової 
школи у Франції здійснюється в університет-
ських інститутах підготовки вчителів або в наці-
ональному центрі дистанційної освіти. Підготовка 
студентів у названих навчальних закладах здій-
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снюється за такими спеціальностями: вихователь 
материнської та вчитель початкової школи. Ці 
фахівці працюють з дітьми від 2 до 11 років, тоб-
то починаючи з першого року перебування ди-
тини в материнській школі (укр. дитячий садок) 
та закінчуючи роботою в останньому класі по-
чаткової школи. Майбутні вчителі материнської 
та початкової шкіл отримують полівалентну 
освіту й вивчають французьку мову та літерату-
ру, математику, історію, географію, експеримен-
тальні науки, іноземні мови, музику, танці, ме-
тодику й фізичну культуру. Саме ці дисципліни 
майбутні фахівці будуть викладати в початковій 
школі [9].

Випускники університетських інститутів під-
готовки вчителів (УІПВ) отримують спеціально-
наукову підготовку й диплом ліценціата (укр. – 
бакалавр / фр. – licence). Цей диплом свідчить 
про завершення першого року другого циклу на-
вчання в університеті, тобто студенти отримують 
його після трьох років навчання в університеті. 
Згідно з Законом від 1989 року навчання в УІПВ 
розраховано на два роки та передбачає погли-
блення спеціально-наукової підготовки протягом 
першого року, психолого-педагогічну й загально-
освітню підготовку, а також педагогічну практи-
ку впродовж усього періоду навчання в УІПВ. 
Отже, термін навчання майбутніх учителів три-
ває п’ять років [Там само].

Структура професійної підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи в Англії є дво-
ступеневою, з обов’язковим отриманням статусу 
кваліфікованого вчителя (QTS). Після отриман-
ня цього статусу молодий учитель має пройти 
випробувальний термін (один рік) для адаптації 
і його підтвердження під керівництвом досвідче-
ного вчителя. Підготовка майбутнього фахівця 
триває в Англії чотири роки. Англійський учи-
тель – це, в першу чергу, гуманіст, покликаний 
реалізувати принципи гуманізму на практиці. 
Він має бути особистісно-орієнтованим, тобто за-
цікавленим, насамперед, у формуванні й розви-
тку особистості дитини, а вже потім у її навчанні. 
Ці вимоги зафіксовані в Стандарті кваліфікова-
ного вчителя, який є найбільш відповідним доку-
ментом підготовки вчителів початкової школи на 
сучасному етапі. Він охоплює більшість аспектів 
професійної підготовки, включаючи зміст і фор-
ми Національної програми підготовки вчителів 
з базових предметів. Виконання даної програми 
розглядається як один із ключових елементів 
у планах уряду щодо досягнення і підвищення 
грамотності, а також щодо прогресу в досягненні 
цільових показників [7].

На сучасному етапі розвитку освіти Англії 
є три моделі професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи: послідовна, пара-
лельна й альтернативна. У підготовці майбутніх 
учителів початкової школи найбільш традицій-
ною є паралельна модель, яка триває три роки 
і закінчується присудженням статусу кваліфіко-
ваного вчителя і наукового ступеня 50 бакалав-
ра. Навчальна програма включає вивчення пред-
метів базового циклу; психолого-педагогічних 
дисциплін; професійні дисципліни і предмети за 
вибором. Педагогічна практика триває 24 тиж-
ні. Студенти мають пройти практику не менш, 
ніж у двох школах. Упродовж шкільної практики 

студенти викладають один з обов’язкових пред-
метів і беруть активну участь у громадському 
житті школи. Після завершення навчання сту-
дент складає іспит, захищає дипломну роботу 
(професійний проект), отримує науковий ступінь 
бакалавра освіти (BEd) і рекомендується для 
одержання статусу кваліфікованого вчителя. По-
слідовна модель найбільш поширена серед учите-
лів середніх шкіл, але останнім часом вона стала 
популярна і серед бажаючих стати вчителем по-
чаткової школи. Навчання відбувається на педа-
гогічних відділеннях університетів, у технічних 
педагогічних і художніх педагогічних коледжах. 
Курси послідовної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи тривають 4 роки. Після 3 ро-
ків навчання студенти отримують ступінь бака-
лавра і статус кваліфікованого вчителя (QTS). 
Після 4 років навчання майбутній учитель отри-
мує сертифікат аспіранта в освіті (Postgraduate 
Certificate in Education – PGCE). Для отримання 
PGCE для викладання в початковій школі сту-
дент повинен пройти навчальну програму, що 
включає всі дисципліни, які входять до Навчаль-
ного плану початкової школи, сучасні іноземні 
мови, інформаційні технології, професійні дисци-
пліни і педагогічну практику в школі. Альтерна-
тивна модель містить низку курсів з підготовки 
майбутніх учителів [Там само].

Дослідники польської педагогічної освіти за-
значають, що професійна підготовка вчителів 
Польщі, яка донедавна орієнтувалася на техно-
логічний підхід, набуває ознак моделі функціо-
нальної та професійної майстерності. Процес під-
готовки вчителя усе більшою мірою вважається 
не ремеслом, а мистецтвом, що характеризуєть-
ся креативністю та рефлексією над освітньою 
практикою. Для студентів істотним є пізнання 
й випробовування себе в ролі вчителя, визначен-
ня власних професійних інтересів, переконаність 
у психологічній готовності до фахової діяльнос-
ті. Відтак, майбутній учитель повинен бути до-
бре підготовленим до професії. Польські освітяни 
вважають, що викладачі вищих шкіл з підготов-
ки майбутніх учителів не повинні зосереджува-
тися лише на трансформації теоретичних знань. 
Натомість вони мають сприяти самостійному 
отриманню студентами професійних компетент-
ностей, зокрема завдяки організації практичної 
діяльності шляхом експериментування й набуття 
цінного досвіду. Здійснити таке завдання мож-
на лише за умови тісної співпраці з учителями 
базових шкіл, де студенти перебувають майже 
стільки ж часу, скільки на заняттях у вищій 
школі. Головними завданнями шкільної практики 
є формування вмінь налагодження міжособистіс-
ної взаємодії в учнівському колективі, організа-
ції праці з малими групами та окремими учнями.

Висновки і пропозиції. Здійснений аналіз су-
часних підходів до підготовки майбутніх вчите-
лів початкової школи в окремих країнах Європи 
уможливлює виокремлення тих тенденцій, які 
характерні для європейської освіти: підготовка 
педагогів у вищих навчальних закладах, двосту-
пенева освіта, розвиток у студентів навичок пра-
цювати з учнями з урахуванням соціокультур-
них особливостей, формування у них готовності 
до професійної мобільності, до навчання впро-
довж усієї професійної діяльності, створення 
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умов для стажування за кордоном. Прогресивні 
ідеї зарубіжного досвіду можуть враховуватися 
у вітчизняній практиці підготовки вчителів. По-
дальші наукові розвідки можуть бути спрямовані 

на дослідження змістового наповнення навчаль-
них програм підготовки вчителів та особливос-
тей організації навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах країн Європи.
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Аннотация
Осуществлен теоретический анализ проблем подготовки будущих учителей, исследовано педаго-
гическое образование в странах Европы. Рассмотрены основные модели педагогической подготовки 
в странах Европейского Союза. Представлены общие принципы по формированию профессиональ-
ной компетентности учителей. Проанализированы особенности подготовки учителей начальной школы 
в Франции, Англии, Германии.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, мобильность, педагогическая квалификация, сотруд-
ничество, параллельная модель.

Nos L.S.
Ivan Franko National University of Lviv

MODERN APPROACHES TO THE TRAINING 
OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN EUROPE

Summary
The theoretical analysis of the problems of the preparation of future teachers is carried out, the pedagogical 
education in the countries of Europe are researched. The main models of pedagogical training in the 
countries of the European Union are considered. General principles for the formation of future teachers 
professional competence are рresented. The peculiarities of the primary school teachers preparation in 
France, England, and Germany are analyzed.
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