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В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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У статті розкрито проблему тьюторства як нової педагогічної професії в закладах дошкільної освіти. 
Розглянуто специфіку фахової підготовки тьюторів за кордоном. Проаналізовано мету та основні завдан-
ня професійної підготовки тьюторів. Окреслено теоретичні перспективи розвитку тьюторства в Україні. 
Автор зосереджує увагу на розбудові інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти 
із залученням тьютора як педагога.
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Постановка проблеми. Сучасна модерні-
зація освіти України потребує транс-

формації до організації освітнього процесу. 
Зростаючий інтерес в педагогічній спільноті до 
інновацій дозволяє стверджувати, що тьютор-
ство стає провідною педагогічною технологією 
ХХІ ст. Як свідчить практика, кількість дітей 
з особливими освітніми потребами у закладах 
дошкільної освіти зростає, такі діти потребу-
ють супроводу певним фахівцем, зокрема щодо 
побудови індивідуальної освітньої траєкторії. 
Особливе місце в педагогічному супроводі роз-
витку особистості в освітньому просторі нале-
жить тьютору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Актуальність осучаснення професійної підготов-
ки вихователя дітей дошкільного віку підтвер-
джуєтьсячисленними науковими публікаціями. 
Дослідження різних аспектів професійної під-
готовки вихователів закладів дошкільної освіти 
здійснюється вітчизняними та іноземними до-
слідниками, а саме: розвиток дошкільної осві-
ти в контексті глобалізаційних процесів у світі 
(С. Барнет, Б. Лейбовіч, Р. Майерс, Ф. Пауер); 
пошуки шляхів впровадження інноваційних пе-
дагогічних технологій у підготовку фахівців до-
шкільної освіти (З. Борисова, І. Дичківська); 
формування фахової компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів 
(В. Базелюк, С. Балашова, Г. Кловак, Н. Лисенко, 
О. Мітрош, Г. Тарасенко, М. Фалько). Для ком-
плексного дослідження задекларованої проблеми 
цінними є компаративістські дослідження підго-
товки фахівців дошкільної освіти Н. Карпенко, 
О. Локшиної, Т. Поніманської. Сутність тьютор-
ської діяльності, функції педагога, що здійснює 
тьюторський супровід, розглядалися в роботах 
Н. Борисової, В. Давидова, C. Дудчик, Т. Кова-
льової, А. Тубельського, П. Осипова, Т. Сурніної, 
Д. Ельконіна і ін. Проблему професійної підго-
товки тьюторів у вищих навчальних закладах 
охарактеризовано в наукових розвідках В. Ар-
тьоменко, А. Бойко, Р. Вастьянова, С. Вєтрова, 
М. Голубєвої, Н. Дем’яненка, С. Зайковської, 
Т. Литвиненко, О. Літовки, Т. Лукіної, Л. Моска-
льової, В. Нікітіна та ін.

Проблема тьюторства для вітчизняної науки 
є досить новою (на відміну від зарубіжної педа-
гогіки), і хоча в цьому напрямі ведуться активні 
наукові розвідки, вона ще не знайшла достатньо-
го висвітлення в сучасних дослідженнях. 

Аналіз стану досліджуваного питання в педа-
гогічній теорії і практиці показав, що незважаю-
чи на наявні роботи, що розкривають теоретичні 
та практичні аспекти розвитку тьюторства як 
педагогічної професії, спрямованої на надання 
допомоги дітям з особливими потребами у визна-
ченні змісту власної освіти вивчені недостатньо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальність дослідження 
проблеми тьюторства обумовлена наступними 
протиріччями, які не були вирішеними раніше:

– між необхідністю створення і впровадження 
тьюторства в умовах профільного навчання і не-
достатньою її теоретичної розробленістю;

– зростанням потреби закладів дошкільної 
освіти в сучасних вихователях, як тьюторах, які 
зорієнтовані на інклюзивне навчання через тью-
торський супровід, здатних діяти в стресових си-
туаціях, приймати обґрунтовані рішення, та недо-
статньою психолого-педагогічною та методичною 
підготовкою частини педагогів застосовувати 
означені компетенції у професійній діяльності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
ґрунтувати особливості тьюторства як педагогіч-
ної професії в закладах дошкільної освіти; оха-
рактеризувати можливі шляхи забезпечення 
формування тьюторства як педагогічної професії.

Виклад основного матеріалу. Сучасні пріори-
тети формування тьюторства як нової педагогіч-
ної професії, зумовлюють потребу уновому по-
колінніфахівців для закладів дошкільної освіти, 
здатних самостійно мислити, генерувати оригі-
нальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рі-
шення. І саме ці нові суспільні вимоги до особис-
тості вихователя: реагування на змінне оточення; 
пристосування середовища до потреб дітей з осо-
бливими потребами; створення окремої освіт-
ньої програми для кожного вихованця;надання 
додаткових послуг і форм підтримки у процесі 
навчання, змушують професійну освіту розпоча-
ти впровадження «тьюторства» в закладах до-
шкільної освіти.

Хто ж такий тьютор? Тьютор (педагог-настав-
ник, походить від англійського «tutor» і латин-
ського «tueor», що означає «спостерігаю», «пі-
клуюся» (помічник, наставник) є центральною 
фігурою, а тьюторство – офіційно визнаним ком-
понентом британської системи освіти. Виникнен-
ня феномену тьюторства пов’язують з історією 
університетів Великої Британії. Його поступове 
оформлення відбулося в XIV ст. – в Оксфорд-
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ському, а згодом і Кебріджському університетах. 
Процес самоосвіти був основним в отриманні уні-
верситетських знань, і тьюторство від початку 
виконувало функції його супроводу, вважалося 
формою університетського наставництва. Напри-
кінці XVI ст. тьютор стає центральною фігурою 
в університетській освіті, відповідаючи головним 
чином за виховання своїх підопічних [3, с. 23-35]. 
До XVII ст. виховні функції тьютора набувають 
все більшого значення, і тьюторство офіційно ви-
знається частиною англійської університетської 
системи. Тьютор стає найближчим порадником 
студента і помічником у подоланні труднощів 
особистісного і професійного становлення. На-
уковці виділяють три основні напрями тьютор-
ської діяльності в англійських університетах 
того часу: навчальний, виховний і дозвіллєвий 
[3, с. 82-91]. Упродовж ХVІІІ–ХХ ст. у найстарі-
ших університетах Англії тьюторська система не 
тільки не применшила своїх позицій, але, навпа-
ки, зайняла центральнее місце в освітньому про-
цесі [2, с. 30-33]. В Оксфорді й Кембріджі тьюто-
ри досі займають важливе становище як штатні 
одиниці, забезпечуючи зворотнійзв’язок між 
студентом і конкретним викладачем та всім про-
фесорсько-викладацьким складом, а отже – збе-
рігаючи цілісність академічної освіти [7, с. 34-35]. 
Поступово тьюторська технологія розповсюджу-
ється на шкільну освіту Англії. Зокрема, почи-
нає займати вагоме місце у громадських школах 
(publicschools), де тьютори курують самостійну 
роботу учнів. Серед таких найвідомішихзакладів 
освіти – Вінчестер (1378), Ітон (1441), Шрусбері 
(1551), Вестмінстер (1566), Регбі (1567), Харроу 
(1571), Школа Св. Павла (XVI ст.), Школа това-
риства кравців (XVI ст.), Чартерхаус (1609).

Розвиток «паблікскулз» пов’язують із доволі 
демократичними тенденціями здобуття освіти 
в період пізньої Тюдоровської Англії – часу від-
носно рівного доступу до освіти, коли між нобі-
літетом і джентрі (що тільки-но піднімалися) не 
існувало нездоланних бар’єрів. Як правило, се-
редню освіту юні англійці отримували в демокра-
тичних за соціальним складом учнів класичних 
школах. На подальше формування паблікскулз 
значний уплив здійснило запровадження систе-
ми морального виховання (виховання характеру), 
де основна увага приділялася якостям лідера 
(уперше введена Т. Арнольдом у школі м. Регбі).  
У паблікскулз, одночасно з поділом на класи, 
учні різного віку об’єднувалися в «будинки» 
(пансіонати), де діяло учнівське самоврядування. 
Особлива увага приділялася релігії і спорту. Пе-
реслідувалася мета підготовки учнів до вступу 
в елітарні Оксфордський і Кембріджський уні-
верситети, виховання майбутніх державних і по-
літичних діячів, керівних кадрів для промисло-
вості тощо [7, с. 31-32].

Сучасний стан впровадження в Україні активно 
демонструють приватні ліцензовані заклади освіти, 
такі як: приватна школа «КМДШ» м. Львів, ди-
тячий садок «Еколенд» м. Львів, приватна школа 
«Афіни» м. Київ, «Український аграрний ліцей» м. 
Умань, успішність та прогресивність закладів була 
представлена на Міжнародному конгресі тьюто-
рингу у м. Києві 27-28 жовтня 2018 року.

Одним із провідних напрямів реалізації за-
вдань удосконаленого змісту такої освіти є роз-

робка та впровадження відповідного науково-ме-
тодичного супроводу освітнього процесу. Ставка 
може бути зроблена на тьюторський підхід. Як 
свідчить міжнародна практика, корекційно-роз-
вивальні послуги або послуги додаткових фа-
хівців (наприклад, тьюторантів), є передумовою 
забезпечення успішності навчання дитини з осо-
бливими освітніми потребами.

Тьютор або будь-який педагог, який здійснює 
тьюторські функції на перших етапах навчан-
ня, виступає в ролі провідника дитини в освітній 
простір. Завдання тьютора полягає в тому, щоб 
організовувати навчання дитини з урахуванням 
її інтересів і особливостей. Тьютор допомагає за-
йматися тим, що дитині цікаво, при цьому не від-
ставати в рамках освітньої програми.

Ми підтримуємо твердження Е. Колосової про 
те, що «тьюторство в сучасній освіті – це педа-
гогічна позиція, яка пов'язана зі спеціальним чи-
ном організованою системою освіти. Навчальний 
процес, режим і характер занять вибудовуються 
і складаються, виходячи з пізнавальних інтере-
сів, нахилів, здібностей, особливостей сприйнят-
тя. Рушійні сили в ньому – це педагог – тьютор 
і його підопічні» [6, с. 23].

Сутність тьюторства полягає в подоланні ан-
тропологічного дефіциту в освіті. Цей дефіцит 
створює недостатність «особистої присутності» 
людини в освіті, недостатність особистого й освіт-
нього сенсу, недостатність відповідальності лю-
дини за свою освіту.

У тьюторстві реалізуються цінності індиві-
дуалізації, свободи, самовизначення, осмислено-
го ставлення людини до власного життя, свого 
майбутнього, перспективам, віковому руху. Це 
безпосередньо пов'язано з завданнями гуманіта-
ризації освіти: навчити людину використовувати 
себе в зв'язку зі своїми цілями і образом майбут-
нього, бачити себе як потенціал і ресурс.

На сьогодні Україна стоїть на порозі ще од-
ного нововведення у систему освіти – інклюзія. 
Інклюзія передбачає пристосування закладів 
дошкільної освіти та їх загальної освітньої фі-
лософії та політики до потреб усіх здобувачів 
дошкільної освіти – як обдарованих дітей, так 
і тих, котрі мають особливі потреби. Інклюзія ви-
магає змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – 
особлива система навчання, яка охоплює весь 
різноманітний контингент осіб та диференціює 
освітній процес, відповідаючи на потреби дітей 
усіх груп та категорій. Але це нововведення має 
багато «але» на шляху практичної реалізації. І, 
насамперед, це той факт, що випускник педаго-
гічного вишу за вузькою спеціальністю не воло-
діє компетентностями які сприяють ефективній 
професійній діяльності з дітьми, які мають осо-
бливі освітні потреби. Саме тому, тьютори мо-
жуть надати велику допомогу інклюзії. 

Компетентність – складна інтегрована харак-
теристика особистості, під якою розуміється су-
купність знань, умінь, навичок, ставлень, а також 
досвіду,що разом надає змогу ефективно прова-
дити діяльність або виконувати певні функції, 
забезпечуючи вирішення проблем і досягнення 
певних стандартів у галузі професії або виді ді-
яльності [текст з екрану].

Тьютор повинен володіти сучасними компе-
тенціями, зумовленими особливістю організації 



«Молодий вчений» • № 12.1 (64.1) • грудень, 2018 р. 74
дошкільної освіти, виконувати новітні педагогічні 
ролі. Безумовно, сучасні вимоги щодо розбудо-
ви інклюзивного освітнього середовища суттє-
во змінюють форми взаємодії здобувачів освіти 
та вихователів-тьюторів, впливаючи і на зміст 
навчання. При цьому, на наш погляд, має мiсце 
не руйнування традицій минулого у сфері освіти, 
а народження нової парадигми та вищої якості 
освіти, що залежить від особистості і компетент-
ності тьютора закладу дошкільної освіти.

В інклюзивній освіті тьютор – це фахі-
вець, який організовує умови для успішної ін-
теграції дитини з обмеженими можливостями 
здоров’я в освітній та соціальний простір. Завдан-
ня тьютора – допомогти дитині з особливостями 
розвитку адаптуватися до закладу дошкільної 
освіти, проявити свої здібності. У тісній активній 
співпраці з вихователем, фахівцями та батька-
ми тьютор може створити для дитини комфортні 
умови для успішного навчання, розвитку та со-
ціальної адаптації. Мета інклюзивного закладу 
дошкільної освіти, як зазначають В. Алексєєва 
та І. Сошіна, полягає в тому, щоб «надати всім 
дітям можливість найбільш повноцінного соці-
ального життя, активної участі в колективі, тим 
самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію 
і турботу один про одного як членів співтова-
риства» [12, с. 5].

Є підстави констатувати, що більшість про-
грам з підготовки тьюторів – це авторські кур-
си, котрі включають як філософсько-теоретич-
ні підстави тьюторства, так і практичні заняття 
з освоєння тьюторських технологій. Наприклад, 
представники тьюторської асоціації (Росія) ви-
кладають особистий узагальнений досвід робо-
ти, який складає до 60% навчальних матеріалів. 
Така підготовка має назву «Тьютор у сфері осві-
ти»; її змістові модулі відображено у різних на-
прямах цієї галузі: тьютор у сфері дошкільної 
освіти, загальної, середньої, вищої, професійної 
освіти, тьюторство в системі підвищення квалі-
фікації, інклюзивне тьюторство [4, с. 27].

Завдання щодо підготовки тьюторів визначає 
Н. Меркулова, а саме для нас більш значимі такі: 
академічна підготовка фахівців, що ґрунтується 
на теоретичних дослідженнях і практичних на-
укових результатах з урахуванням світового до-
свіду з проблеми тьюторства та його сучасного 
стану в Україні; засвоєння теоретичних знань, 
що сприяють упровадженню тьюторської май-
стерності в закладах освіти України [9, с. 175].

На думку А. Бойко, актуальність тьюторства 
сьогодні зумовлена, по-перше, тим, що тью-
торська технологія спрямована на задоволення 
освітніх потреб особистості, країни і суспільства, 
їх гармонізації; по-друге, вона наочно демон-
струє залежність розвитку країни від результа-
тів освіти окремих індивідів і спрямована на їх 
піднесення; по-третє, визначається необхідністю 

особистісно-орієнтованої, гуманної педагогічної 
взаємодії; по-четверте, у зв’язку з цим персоні-
фікацією педагогічної освіти, побудовою власної 
програми, яка здійснюється за індивідуальними 
можливостями; по-п’яте, потребою формування 
суб’єкт-суб’єктних толерантних відносин учас-
ників педагогічного процесу, що супроводжу-
ють особистісно-професійний розвиток майбут-
ніх педагогів. Думаю, зрозуміло, що у зв’язку зі 
зменшенням контингенту студентів та й учнів 
тьюторство буде проявлятися все більш реально 
і затребувано [1, с. 5].

В Україні тьюторство існує подібно до форми 
підготовки майбутніх викладачів на базі вишів 
і запроваджено як система навчання у межах 
дистанційної освіти. Беручи до уваги зарубіжний 
досвід, вітчизняні педагоги-новатори розбудову-
ють власну систему та технології щодо активного 
впровадження посади «тьютор». Мабуть, право-
мірно прогнозувати, що у зв’язку з глобалізаці-
єю суспільства і освіти в цілому, сааме інститут 
тьюторства, буде набувати виключного значення 
у наданні допомоги як студентові, так і виклада-
чеві у поглибленому засвоєнні матеріалу (особли-
во в ракурсі доступності у навчанні), у здійсненні 
успішної освіти «протягом життя» для усіх ка-
тегорій дітей, а не зосередженні на навчальному 
процесі як переказі вже набутих особистісно-на-
укових знань [11, с. 4].

Висновки і пропозиції. На жаль, сьогодні 
в Україні відсутня законодавча база реалізації 
тьюторства, немає жодного закону щодо під-
тримки цієї моделі розвитку дошкільної осві-
ти. Однобічний розгляд проблеми (переважно 
в плані зарубіжного досвіду), відсутність між-
дисциплінарного системного підходу до цього 
комплексного явища набуває в наш час все біль-
шої актуальності щодо підготовки нової плеяди 
майбутніх вихователів-тьюторантів. В перспек-
тиві тьюторство має великий потенціал в нашій 
країні. Все більше і більше педагогів звертають-
ся до цієї системи та шукає більш раціональні 
шляхи впровадження її освітні заклади України. 
Тьюторами можуть бути не лише викладачі, а 
й батьки, які бачать себе в педагогічній діяль-
ності у майбутньому і повинні готуватися до пе-
дагогічної діяльності не тільки теоретично, але 
і практично. Тьюторство – важливий ресурс для 
створення ефективної, гнучкої, орієнтованої на 
дитину системи освіти. Введення тьюторської ді-
яльності в інклюзивну практику має сприяти пе-
ребудові всієї системи освіти, її індивідуалізації. 
І це станеться, якщо не спотворити суті тьютор-
ства, дуже близької ідеям співпраці, підтримки, 
супроводу української педагогіки. Перспективи 
подальших досліджень вбачаємо в теоретичному 
обґрунтуванні ефективності впровадження тью-
торства в закладах дошкільної освіти з інклю-
зивною формою навчання.
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ТЬЮТОРСТВО КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье раскрыто проблему тьюторства как новой педагогической профессии в учреждениях до-
школьного образования. Рассмотрена специфика профессиональной подготовки тьюторов за рубежом. 
Проанализированы цели и основные задачи профессиональной подготовки тьюторов. Определены тео-
ретические перспективы развития тьюторства в Украине. Автор сосредоточивает внимание на разви-
тии инклюзивного образовательного среды в учреждениях дошкольного образования с привлечением 
тьютора как педагога.
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TUTORING AS A NEW PEDAGOGICAL PROFESSION IN PRESCHOOL EDUCATION

Summary
The article deals with the problem of tutoring as a new pedagogical profession in pre-school establish-
ments. Specificity of professional training of tutors abroad is considered. The purpose and main tasks 
of training of tutors are analyzed. The theoretical perspectives of the development of tutoring in Ukraine 
are outlined. The author focuses on the development of an inclusive educational environment in pre-school 
institutions with the involvement of the tutor as a teacher.
Keywords: tutor, tutoring, profession, pedagogical profession, institution of education.


