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Реформування системи освіти. Становлення
канадської системи освіти пов’язано зі становленням
державності. У 1867 р., коли було проголошено
Канадську конфедерацію, до неї спочатку ввійшли
тільки чотири провінції. Формування країни
затяглося більш, ніж на вісім десятиліть. З нинішніх
10 провінцій і 3 територій країни, Ньюфаунленд став
її провінцією тільки в 1949 р., а Нунавут виділився зі
складу Північно-Західних територій лише в 1999 р.
Як правило, кожна нова канадська провінція,
приєднуючись до конфедерації, вже мала основні
елементи.

Кожна провінція має свій уряд і законодавчі
органи. Під час створення конфедерації було
вирішено, що освіта є прерогативою провінційного
уряду. Говорячи про Канаду, фактично доводиться
мати справу з 13 самостійно діючими державними
системами. Децентралізація в такій важливій сфері,
як освіта, є унікальною особливістю канадської
конституційної системи. На розвиток канадської
системи освіти вплинула й демографія. Перші
поселенці прибули в Канаду з Великої Британії й
Франції, що й заклало основи канадської двомовності
(Русанова О., 2012, с. 83).

Освіта в Канаді виконує два головні завдання:
дати людям можливість розвинути свої здібності й
забезпечити громадянам знання та вміння, які
можуть послужити інтересам суспільства. Канадська
система освіти ґрунтується на збалансованому
підході до досягнення цієї мети: охопити всі аспекти
освіти і разом з тим бути доступною всім та
відображати переконливість мешканців країни в
необхідності отримання якісної освіти. Освітня
система в Канаді включає державні, приватні й
католицькі школи. Для забезпечення навчального
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процесу усі державні середні школи фінансуються з
бюджету. Слід відмітити, що зараз Канада посідає
перше місце у світі за рівнем витрат на освіту в
розрахунку на душу населення. Високий рівень
освіченості мешканців країни засвідчує репутацію
країни, де цінують і заохочують інтелектуальне
зростання людини (Видишко Н., 2008, с. 60).

У документі «Освічена Канада 2020», схваленому
Радою міністрів освіти Канади (2009), йдеться про
пріоритети, які держава визначила у галузі розвитку
неперервної освіти. Тут зазначається, що серед
основних завдань держави – забезпечення освіти
корінних народів Канади, а також організація
навчання та розвитку дітей у період раннього
дитинства, що сприяє формуванню позитивного
ставлення до неперервного навчання (Мукан Н.,
Запотічна М., 2017, с. 178). 

Педагогічна освіта Канади пройшла чотири
етапи становлення: етап непрофесійної підготовки
вчителів і непрофесійного викладання (XVII ст. –
початок XIX ст.) – до вчителів не ставилося жодних
професійних вимог; початок професійної підготовки
вчителів (XIX століття) – завдяки реформам Егертона
Раєрсона, зусиллями якого 1847 року була відкрита
перша нормальна школа для вчителів початкових
класів, що сприяло підвищенню рівня підготовки
вчительських кадрів, становлення педагогічної
освіти (перша й друга половина XX ст.) – в системі
підготовки вчителів відбулися зміни, пов’язані з
перенесенням процесу підготовки вчителів із
нормальних шкіл до університетів, сучасний етап
(кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – в ході освітніх
реформ останніх років професія вчителя стала більш
престижною та шанованою, внаслідок чого
підвищилися вимоги до вступників в університети на
освітні факультети та вимоги до одержання
вчительського сертифіката (Карпинська Л.,
2005, с. 7).
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Загальні проблеми канадської педагогіки
досліджували вітчизняні дослідники: Л.  Булай
(система народної освіти Канади), Т.  Грищенко
(освітянські проблеми в Канаді), В.  Погребняк
(полікультурність канадської освітньої системи),
І.  Руснак (інтеграційні процеси в галузі освіти
Канади) та ін. Вищу педагогічну освіту Канади
вивчали вітчизняні вчені – Н. Видишко, Г. Воронка,
А.  Чирва та ін., а також канадські дослідники –
І. Даніел, Дж. Келлі, Дж. Лаєнз, В. Левін, М. Фуллан
та ін. Значний інтерес становлять також роботи,
присвячені вивченню різних аспектів професійної
підготовки вчителів у Канаді (Л. Булай, І. Гушлевська,
Л. Карпинська, М. Левченко, М. Лещенко, Н. Мукан,
В. Сливка, М. Смирнова та ін.).

Освіта Канади, її різновиди (формальна,
неформальна, інформальна), історія її розвитку, різні
її рівні (навчання та розвиток у період раннього
дитинства; система початкової та середньої
загальноосвітньої школи; подальша освіта; навчання
дорослих та розвиток умінь і навичок) досліджуються
вітчизняними та зарубіжними науковцями: Т. Кучай,
Дж.  Едвардз (J. Edwards), Н. Френсіс (N. Francis),
Дж.  Рейне (J.  Reyhner) (шкільна освіта Канади);
О.  Барабаш, Н.  Мукан, М.  Лещенко (неперервна
освіта); О. Огієнко, К. Воядже (C. Voyageur), Б. Келліу
(B. Calliou) (полікультурна освіта Канади); Ю. Шийка,
С.  Шепсон (S.  Shapson), В.  О’Дойлі (V. O’Doyley),
К.  Хілтенстем (K.  Hyltenstam), Л.  Олбер (L.  Olber)
(білінгвальна освіта) (Мукан Н., Запотічна М., 2017,
с. 178). 

Система освіти Канади включає: школи
початкового рівня, середнього рівня (secondary),
громадські або технічні коледжі, кар’єрні коледжі
(приватного типу практичного спрямування),
коледжі університетського типу (з академічним
орієнтуванням), університети. 
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Загальна освіта Канади відбиває її особливості.
Діти можуть навчатися французькою або
англійською мовами, заборонений будь-який тиск на
учня, запроваджено найсучасніші технології
навчання.

На освіту Канада витрачає величезний відсоток
ВВП – 7,1%. Це більше за Японію та США. Для шкіл
не дивина інтерактивні дошки, ґаджети, швидкісний
Інтернет. Серед найкомфортніших для життя країн
Канада у першій десятці (рейтинг HSBC Expat
Explorer).

Дошкільна освіта в Канаді не є обов’язковою і
закінчується в 6 років. Дитсадки платні й недешеві,
хоча держава пропонує родинам гнучку систему
субсидій. У 6 років діти йдуть до школи.

Шкільна освіта обов’язкова і безкоштовна.
Приблизно з 6 до 16 років канадські школярі
отримують середню освіту. Іноземцям за навчання
дитини в канадській школі доводиться платити.

Школи бувають державними і приватними.
Державних значно більше, вони можуть бути
громадськими, зі спільним навчанням хлопців і
дівчат, а можуть бути католицькими – там навчання
роздільне.

Шкільна освіта складається з початкової
(1-6 класи, з 6 до 12 років) і середньої (7-12 класи, з
13 до 18 років). Навчання відбувається на одній з
офіційних мов – англійській чи французькій.

Приватні школи дуже дорогі, але при цьому їхній
рівень надвисокий – сучасне обладнання класів,
лабораторії, спортивні комплекси, гуртожитки і
власне найкращі викладачі.

Навчальний процес побудований дуже гнучко і
заточений під слабших, щоб вони не почувалися
пригнобленими. Тому, справді обдаровані діти
зазвичай ідуть до спеціалізованих шкіл або
переходять на домашнє навчання й отримують
шкільну освіту на кілька років раніше за ровесників
(Система освіти в Канаді, 2015).
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Залежно від класу формується перелік
обов’язкових предметів (математика, мова), а також
перелік предметів за вибором. Батьки чи й сам учень
можуть формувати програму за власним вибором, у
своєму темпі та, навіть, навчатися вдома.

Навчальний рік ділиться на два семестри.
Предмети вивчаються блоками: перший семестр –
перші чотири предмета, другий – решту. Тобто кожен
день одні і ті ж чотири уроки по 75 хвилин кожен.

Оцінки ставлять у відсотках, а в кінці
навчального року з них виводять середній бал. Щоб
перейти до наступного класу, треба набрати не
менше 50% (десь 4-6 за українською системою
оцінювання). Наприклад, 50-60% – «задовільно»,
65-75% – «добре», 80-90% – «відмінно». Якщо середній
бал більше 80%, то можна отримати звільнення від
іспиту та грамоту (Honorable Roll).

Контролюють знання в Канаді під час навчання
здебільшого через письмові роботи (assignments). Це
або тест з питаннями пройденого матеріалу, або
написання есе. Для кожного учня обов’язковим є
приготування самостійного дослідження з певної
теми. 

На кожний іспит дається 1,5-2 години. Теми
можуть бути повідомлені заздалегідь, щоб учні могли
підготуватися. Однак на сам іспит нічого приносити
не дозволяється. Списування жорстоко карається.

Підсумкова оцінка складається з декількох видів
робіт: письмові роботи, здані протягом семестру;
персональний проект; іспит. Якщо предмет вивчений
успішно, за нього нараховується одна або дві
залікових одиниці (credit). З деяких предметів
(математика, англійська) іспити проводяться у
середині семестру, за іншим – тільки в кінці року.

Щоб отримати диплом, потрібно набрати певну
кількість таких одиниць. Обов’язковою умовою є
добровільна робота в якості волонтера в інтересах
громади (в бібліотеці, госпіталях, будинках
престарілих тощо).
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У випускному дванадцятому класі здаються
підсумкові іспити. За їх результатами видається
атестат відповідної провінції (Канадська система
освіти, 2016).

Вища освіта представлена університетами та
коледжами. Перші дають науковий ступінь, другі –
диплом про присвоєння спеціальності. Вищі заклади
освіти Канади відомі інженерними, аерокосмічними,
комп’ютерними та готельно-туристичними
спеціальностями.

Незважаючи на свою молодість, Канада веде
традицію вищої освіти із XVII століття. Найстаріший
франкомовний університет University Laval був
відкритий у 1663 році, а перший англомовний –
University of New Brunswick – у 1785-му.

Вища освіта державна, але платна. Приватні
здебільшого релігійні заклади (не богословські, а
засновані християнськими громадами, з цілком
світським переліком спеціальностей). У державних
вишах канадці платять за освіту десь удвічі менше,
ніж іноземні студенти. В приватних – приблизно
однаково.

Щоб студент зміг оплатити навчання, діє
розвинена система грантів, стипендій і позик. Якщо
студент бере кредит у банку, він має почати
сплачувати його через 6 місяців після отримання
диплому. Відсоток ставки контролює держава, він не
може перевищувати 6%. І все одно дуже часто
молодий фахівець не здатний розрахуватися з
кредитом, за яким отримав спеціальність. В такому
разі уряд може покрити частину боргу. Але всі ці
фінансові пільги стосуються лише громадян країни.
Іноземці просто платять.

Навчання в коледжах дуже популярне, хоч і не
дає наукового ступеня. Основне завдання коледжів –
надавати професію, спеціальність. Зазвичай
навчаються два роки, і більшість часу минає не з
теоретичними завданнями, а з практичними. Коледж
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пропонує випускнику сертифікат чи диплом про
отриману спеціальність, але часом може дати й
ступінь бакалавра. На ринку праці бакалаври з
коледжу часто цінуються вище, ніж бакалаври з
університету, бо мають кращу практичну підготовку.

В університеті після 3 років навчання надають
ступінь бакалавра, тоді за 1-2 роки – магістра, і ще
через 4 роки можна стати доктором наук.

Розклад занять гнучкий і за часом навчання, і за
набором предметів. Студент може навчатися зразу
на двох спеціальностях і не робити перерву на
канікули.

Вищу освіту здобувають з чіткою прагматичною
метою – отримати роботу. Відповідно вся система
тісно пов’язана з ринком праці, моніторингом
потрібних спеціальностей. Зміни в програмі та
впровадження нових напрямів відбуваються часто й
мобільно. Немало часу в навчальному процесі
відведено на стажування, причому воно буває
оплачуваним. Діє безліч корпоративних програм, за
якими корпорації ще на першому курсі починають
співпрацю зі своїм майбутнім працівником.

Через таку прагматичність багато студентів
припиняють навчання, отримавши ступінь
бакалавра. Якщо людина не планує викладати й
будувати наукову кар’єру, немає сенсу витрачати час
на отримання магістерського ступеня. Під час
прийому на роботу зависокий науковий ступінь може
навіть насторожити роботодавця.

Післядипломна освіта. Отримати другу
спеціальність, підвищити кваліфікацію, продовжити
покинуте колись навчання чи здобути вищий
науковий ступінь – усе це в Канаді доступне. Якщо
метою є отримання другої вищої освіти, необхідно
мати диплом бакалавра і скласти іспит з англійської.
Можна навчатися на спеціалізованих курсах чи в
магістратурі. Але всі ці перспективи платні,
бюджетної форми на такому рівні освіти в Канаді не

31

Монографія Розділ 1



існує. Дипломи канадських вузів високо цінуються у
всьому світі (Система освіти в Канаді, 2015).

Управління системою освіти. Історично так
склалося, що питання освіти є компетенцією тільки
провінційних законодавчих і виконавчих органів, що
є унікальною особливістю канадської конституційної
системи. Це означає, що на відміну від інших
розвинених країн навчання в Канаді повністю
децентралізоване, тобто не має загальнодержавної
системи освіти й належить, відповідно до
конституції, до сфери виняткової юрисдикції усіх
провінцій. Кожна з яких має своє Міністерство
освіти, свою особливу систему освіти. Міністри
об’єднуються Радою міністрів освіти Канади, яка є
консультативним органом. Ці провінційні голови
департаментів з освіти встановлюють стандарти,
затверджують предмети і фінансують освітні
організації (Пулінець О., 2017).

Більшість загальноосвітніх шкіл, що розташовані
на території резервацій, формально
підпорядковуються федеральному уряду, а саме
Департаменту у справах індіанців та розвитку
півночі, а на практиці управління ними здійснюють
місцеві спільноти корінних жителів (англ. band-
operated). Станом на 2011 р. у Канаді існувало лише
7 шкіл, управління якими здійснював федеральний
уряд Канади. 

Школи, що розташовані поза
територією резервацій, підпорядковуються
міністерствам/департаментам освіти відповідної
провінції чи території, у якій вони розміщуються, а
на місцевому рівні управління ними здійснюють
шкільні ради. У сучасній системі освіти Канади
представники корінного населення мають
можливість відвідувати: федеральні школи, що
підпорядковуються Департаменту у справах
корінного населення та розвитку півночі Канади
(англ. Department of Aboriginal Affairs and Northern
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Development Canada); місцеві школи, управління
якими здійснюють окремі спільноти перших націй
(англ. band-operated schools); загальноосвітні школи
систем освіти провінцій / територій Канади. 

Серед альтернативних навчальних закладів для
освіти корінного населення Канади, слід виокремити
школи-магніти «Діти землі» (англ. Children of the
Earth), Ніджі Махваква (англ. Niji Mahwakwa) у
м. Вінніпег провінції Манітоба, Чартерна школа
матері землі (англ. Mother Earth Charter School) у м.
Вабамун провінції Альберта, школи Оскаяк та
Н’свакамок, розташовані відповідно у м. Саскатун
провінції Саскачеван та м. Садбері провінції
Онтаріо тощо.

В управлінні ними беруть участь центри та
організації корінних жителів. Провінція Онтаріо
спонсорує 7 експериментальних проектів
альтернативних шкіл. Альтернативні школи для
корінного населення пропонують унікальне
культуровідповідне навчальне середовище,
спеціальні навчальні програми та навчальний
матеріал, що ґрунтується на засадах традиційної
педагогіки корінних народів і розроблений для
збереження історико-культурної, мовної спадщини
корінного народу, його світобачення, традицій та
звичаїв (Мукан Н., Запотічна М., 2017, с. 183).

Децентралізація системи вищої освіти слугує
прогресивним рушієм розвитку сфери освітніх послуг
у Канаді. Автономія управління вищими
навчальними закладами, так само як і
функціонування тісних партнерських зв’язків між
університетами та коледжами різних провінцій
Канади забезпечує ефективну та
конкурентоспроможну вищу освіту. Провідною
характеристикою сучасної вищої освіти Канади є
інтернаціоналізація системи вищої освіти. У Канаді
немає міністерства освіти, тому управління вищою
освітою знаходиться під юрисдикцією Департаментів
та Міністерств освіти провінцій та територій Канади.
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Навчання в Канаді абсолютно децентралізоване
й належить, відповідно до конституції, до сфери
виняткової юрисдикції провінцій. Кожна провінція
самостійно визначає політику в цій сфері та бюджет
на ці потреби. Це робить навчання в Канаді
унікальним процесом.

Канада належить до числа держав про ступінь
розвитку освітньої інфраструктури якої говорить той
факт, що всі державні школи, університети й коледжі
Канади підключені через супутник КАНТАТ до мережі
Інтернет (Система освіти в Канаді, 2015).

Останні декади XX ст. були присвячені
реформуванню освіти Канади, метою якого стала
реструктуризація та реорганізація органів
управління освіти, збільшення її фінансування,
оновлення навчальних матеріалів та визначення
основних критеріїв оцінювання академічної
діяльності учня та фахової практики педагога.
Виявлено, що в сучасних умовах до обов’язків
вчителя загальноосвітньої школи Канади, поряд з
викладанням, входить участь у процесах планування
та здійснення управління розвитком педагогічної
професії і школи, їх реформування та вдосконалення.
Вчителі-практики є ініціаторами розробки спільних
міжпровінційних програм вдосконалення школи,
оновлення академічних програм, здійснення
контролю за якістю знань учнів, а відповідно, і
власною діяльністю. Найважливішими
характеристиками сучасного вчителя
загальноосвітньої школи Канади є вміння
організовувати, планувати та управляти діяльністю в
навчальному середовищі; вміння налагоджувати
конструктивне спілкування з учнями, батьками,
колегами та громадськістю; толерантне ставлення до
всіх учасників навчального процесу; усвідомлення
покладеного на вчителя завдання – розвиток
самостійності мислення учня; активна участь у
процесі реформування освіти в цілому та професійної
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педагогічної освіти, зокрема; усвідомлення
приналежності до професійної спільноти педагогів
Канади та необхідності неперервного навчання.
Отже, сучасний вчитель Канади – це фахівець, який
втілює в життя концепцію неперервної освіти і
забезпечує реалізацію інноваційних педагогічних
технологій, що розвиваються відповідно до вимог
сучасного суспільства. Неперервна освіта вчителя в
Канаді здійснюється за допомогою систематичної
участі вчителів у методичних семінарах,
конференціях, проектах з розвитку навчальних
програм і планів, дискусіях за посередництвом
професійних спілок вчителів провінцій, федерації
вчителів Канади та урядових структур.

У науковому просторі Канади напрацьовано
широке коло ідей і положень щодо розвитку
професіоналізму вчителя ХХІ ст. Дослідження
показало, що вони справляють значний вплив на
теоретичне забезпечення канадської багаторівневої
педагогічної освіти в умовах сучасного стрімко
змінного світу і його глобалізаційних впливів. 

Новим вимогам до вчителів, їх підготовки і
діяльності якнайкраще відповідає нова парадигма
багаторівневої педагогічної освіти, сконцентрована
на професіоналізмі вчителя. Науковий супровід
стратегій її утвердження передбачає: аналіз
професійних ролей, які повинні виконувати вчителі
в нових соціокультурних умовах інформаційного
суспільства і конкретного національного контексту:
політичного, економічного, організаційного,
особистісного; аналіз професійних функцій і завдань
учителів, включаючи передачу знань і досвіду, а
також підготовку учнів до навчання упродовж життя
(навчання), ціннісне становлення і формування
особистостей учнів (виховання), оцінювання
навчальних досягнень, педагогічний менеджмент,
наукове дослідження, використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій; аналіз
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компетентностей, необхідних для виконання нових
професійних ролей, функцій і завдань учителів;
розробка (обґрунтування) моделей педагогічної освіти
і підготовки вчителів, які адаптовані до нових
соціокультурних умов і забезпечують формування 10
необхідних компетентностей; орієнтація програм
педагогічної освіти на нові завдання педагогічної
діяльності в умовах інформаційного суспільства.
Варто звернути увагу, що система канадської
багаторівневої педагогічної освіти, яка надається в
університетах, спрямована на формування вчителя-
майстра (Карпинська Л., 2005, с. 35). 

Питання підготовки висококваліфікованого
вчителя і шляхи формування майстерності майбутніх
учителів часто порушуються у різних канадських
нормативно-правових актах, на конференціях із
педагогічних проблем. Наприклад, Рада міністрів
освіти Канади (Council of Ministers of Education
Canada) визначила, що вчителі повинні володіти
цілим комплексом умінь та навичок, які потрібно
точніше визначити і вони стануть безцінним
інструментом у процесі підготовки педагогів,
укладанні навчальних курсів і оцінюванні результатів
навчання. 

Особливості системи освіти. Канада – країна
емігрантів, і люди, які в цій країні навчаються,
відчувають себе як удома. Тут усі рівні, немає жодної
дискримінації і зверхнього ставлення, що забезпечує
дуже хорошу моральну обстановку для навчання.
У канадських закладах освіти дуже дружні відносини
між викладачами та студентами, що також сприяє
ефективності навчання.

Навчальні заклади в Канаді переважно
державні. Якщо порівнювати зі Сполученими
Штатами, то там значну частину навчальних закладів
складають приватні коледжі та університети.
У Канаді інша ситуація, і серед сотні університетів
приватних буде менше трьох десятків. «Приватні
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університети в основній своїй масі релігійні –
засновані християнськими громадами. Це не
означає, що студенти в цих університетах отримують
виключно релігійну освіту. Ці навчальні заклади
переорієнтувались у відповідності із сучасними
вимогами і пропонують програми, затребувані на
ринку праці.

Особливість канадської системи освіти –
наявність великої кількості програм, орієнтованих на
отримання практичних професійних навичок. Це
програми від одного до трьох років, які дають
конкретну спеціальність і документ про освіту.
Відмінна риса цих програм у тому, що вони
фактично орієнтовані на існуючий попит ринку
праці та дають практичні навички й досвід завдяки
стажуванню, яке включається у програму навчання.

2-3-річні програми дають можливість отримати
за більш короткий період освіту, з якою вже можна
працювати. Це унікальна пропозиція Канади – вища
освіта, але не бакалавріат: 2-річна програма
називається «Diploma», 3-річна «Advanced diploma»,
4-річна (бакалавр) – «Degree» (Петриченко П., 2016).

Переваги системи освіти Канади: приватні
школи, які набагато дешевше англійських,
американських і швейцарських; закінчивши школу,
випускник має можливість не тільки продовжити
освіту в Канаді, а й вступити до університету США
або Англії; в Канаді дві державні мови, і учні можуть
вибирати, на якому з них буде їхня програма
навчання – англійською або французькою; велика
увага приділяється фізичному розвитку учнів;
Канада виділяє величезні кошти для підтримки і
розвитку системи освіти.

У Канаді представлено класифікацію інституцій
неперервної освіти, ключовою формою якої виступає
неформальна освіта, залежно від сфери діяльності її
учасників: мистецький напрям (живопис, акторська
справа, кіномистецтво тощо); соціально-педагогічний
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напрям з підтримки іммігрантів (державні та
громадські організації, діяльність яких спрямована
на соціальну адаптацію іммігрантів, у тому числі
освітніми засобами); соціально-педагогічний напрям
з підтримки корінного населення (спеціалізовані
агенції зі сприяння адаптації соціально-виключених
категорій населення); лінгвістичний напрям (школи
іноземних мов); напрям із забезпечення базової
освіти (освітні організації, що забезпечують
формування загальної грамотності); медичний
напрям (організації терапевтичного і парамедичного
спрямування); професійно орієнтований напрям
(фахові об’єднання професійного розвитку
працівників певної галузі); андрагогічний напрям
(шкільні ради та консорціуми, що пропонують
програми освіти дорослих); дистанційний напрям
(державні та приватні заклади, які забезпечують
дистанційні освітні програми).

Основними провайдерами неформальної освіти
у Канаді є приватні неприбуткові організації –
Громадські ради з навчання дорослих, які
забезпечують курси з розвитку грамотності,
засвоєння англійської мови, формування соціально
значущих умінь працевлаштування, активної
громадянської позиції, розвитку кар’єри; крім того,
функціонують волонтерські програми з розвитку
грамотності через організацію репетиторських послуг
(Павлик Н., 2016, с. 267).
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