
0

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

БІГУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 377.8.011.3-051(410)

ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ
ШКІЛ У КОЛЕДЖАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
01 «Освіта / Педагогіка»

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук



1

Переяслав – 2020



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник   – кандидат педагогічних наук, професор
РОЗСОХА Антоніна Павлівна,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»,
завідувач відділу аспірантури
та докторантури.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ДЕМ’ЯНЕНКО Наталія Миколаївна,
Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова,
завідувач кафедри педагогіки і психології
вищої школи;

кандидат педагогічних наук, доцент
ГАРАПКО Віталія Іванівна,
Мукачівський державний університет,
доцент кафедри англійської філології
та методики викладання іноземних мов.

Захист  відбудеться  «28»  серпня  2020  р.  об  11.00  годині  на  засіданні
спеціалізованої  вченої  ради  Д 27.053.03  в  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  за  адресою:
08401,  Київська  обл.,  м.  Переяслав,  вул.  Сухомлинського,  30,  зала  імені
В. О. Сухомлинського.

З  дисертацією  можна  ознайомитися  в  бібліотеці  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30).

Автореферат розісланий «27» липня 2020 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Новак



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми. Обраний  Україною  шлях  європейської  і  світової

інтеграції  передбачає  інтенсивні  зміни  в  політичному,  економічному  й
соціальному житті нашої держави. Відповідно до Закону України «Про вищу
освіту»  (2014),  Закону  України  «Про  освіту»  (2017),  Концепції  розвитку
педагогічної  освіти  (2018),  Закону  «Про  фахову  передвищу  освіту»  (2019)
державна  політика  в  цій  сфері  ґрунтується  на  принципі  інтеграції  системи
вищої освіти України до Європейського простору. Сучасна національна вища
школа  потребує  реформування  та  створення  якісної  системи  освіти,  яка  б
відповідала світовим стандартам. 

Педагогічна  підготовка  вчителів  має  бути  одним  із  провідних  завдань
вітчизняної освіти, оскільки вчитель є головною дійовою особою, покликаною
реалізувати її цілі. Суттєву роль у названому процесі відіграють теоретична й
практична підготовка вчителя, інноваційні педагогічні технології. На сучасному
етапі  реформування  системи  вищої  освіти  важливого  значення  набувають
інноваційні педагогічні технології, скеровані на формування вміння та здатності
навчати  і  виховувати  учнів,  розвивати  в  них  особистісні  якості  та  ціннісні
орієнтації. 

У  зв’язку  з  цим  підсилюється  вага  сучасного  закордонного  досвіду
педагогічної  освіти.  Зокрема  Великої  Британії,  у  системі  вищої  школи  якої
визначне  місце  посідають  інноваційні  стратегії  навчання  і  виховання  учнів
середніх шкіл. 

Українські  вчені  (О. Відлацька,  Л. Віннікова,  Г. Воронка,  І. Задорожна,
Ю. Кіщенко,  С. Ковальова,   Л. Кондрашова,  Т. Кристопчук,  М. Лещенко,
А. Парінов,  О. Пічкар,  Н. Погребняк,  Т. Полонська,  Л. Пуховська,  С. Сисоєва,
Н. Яцишин  та  ін.)  накопичили  значний  досвід  використання  здобутків
зарубіжної педагогіки.

Загальні  проблеми  розвитку  педагогічної  освіти  у  Великій  Британії
досліджували:  Н. Астрашкова,  В. Базуріна,  В. Бобрицька,  А. Васильєв,
О. Волошина,  Т. Гарбуза,  Л. Глазунова,  І. Задорожна,  С. Коваленко,
О. Кузнєцова,  Ю. Онищенко,  О. Палеха,  А. Подолянська,  І. Попович,
І. Самойлюкевич, А. Саргсян, С. Старовойт та ін.

В останні  роки в Україні  активізувалися пошуки вітчизняних учених у
галузі  практики професійної підготовки вчителів.  Предметом цих досліджень
стали: стандартизація професійної підготовки вчителів в Англії й Уельсі (кінець
XX – початок XXI ст.) (Н. Авшенюк), професійна підготовка викладачів вищої
школи  у  Великій  Британії  і  США  (Я. Бельмаз),  інформаційні  технології  в
системі підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії (В. Гарапко),
професійна  підготовка  вчителів  гуманітарних  дисциплін  середніх  шкіл  в
університетах  Великої  Британії  (Л. Катревич),  формування  професійної
майстерності  вчителя  в  системі  педагогічної  освіти  Англії  та  Уельсу
(Ю. Кіщенко),  інноваційні технології в системі підготовки вчителів іноземних
мов у Великій Британії  й Україні  (І. Козаченко),  теорія та практика навчання
студентів  у  педагогічних  коледжах  Англії  (70-80  рр.  ХХ ст.)  (О. Леонтьєва),
професійна  підготовка  філологів  в  університетах  Великої  Британії
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(А. Подолянська), професійна підготовка вчителя в системі педагогічної освіти
Англії  та  Шотландії  (А. Соколова),  розвиток  професійної  майстерності
педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії (О. Старостіна),
підготовка  майбутніх  учителів  у  системі  вищої  освіти  Великої  Британії
(О. Хижняк),  професійно-педагогічна  підготовка  вчителів  у  Великій  Британії
(90-і роки ХХ століття) (Н. Яцишин) тощо. 

Однак,  незважаючи  на  різнобічне  вивчення  проблеми  педагогічної
підготовки вчителів, слід констатувати відсутність спеціальних наукових праць,
присвячених педагогічній підготовці майбутніх учителів середніх шкіл, а також
наявність низки суперечностей між:

 запитами  українського  суспільства  на  висококваліфікованих
педагогічних працівників та реальним станом педагогічної освіти;

 результатами  діяльності  закладів  освіти  та  готовністю педагогічних
працівників до реалізації освітніх реформ в Україні;

 можливостями  змісту  педагогічних  дисциплін,  методів  і  форм  та
недостатнім їх використанням у системі педагогічної освіти.  

Отже, актуальність означеної проблеми, її значущість, названі протиріччя
й недостатня їх розробленість в теорії і практиці педагогічної освіти зумовили
вибір теми дисертації – «Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх
шкіл у коледжах Великої Британії». 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне  дослідження  виконане  відповідно  до  наукової  теми  кафедри
загальної  педагогіки  і  педагогіки  вищої  школи  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах
євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0118U005234).

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(протокол № 4 від 01.12.2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації
досліджень  у  галузі  освіти,  педагогіки  і  психології (протокол  № 1  від
27.01.2015 р.).

Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз змісту, форм та
методів організації педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у
коледжах  Великої  Британії,  окреслити  перспективи  творчого  впровадження
позитивних ідей у вітчизняну педагогічну освіту.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати  сучасний  стан  педагогічної  підготовки  майбутніх

учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії.
2. З’ясувати сутність і зміст поняття «педагогічна підготовка майбутніх

учителів у коледжах». 
3. Дати сутнісну характеристику змісту, формам і методам педагогічної

підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії.
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4. Здійснити  компаративний  аналіз  підготовки  майбутніх  учителів
середніх  шкіл  у  Великій  Британії  та  в  Україні  в  умовах  формування
загальноєвропейського освітнього простору.

5. Окреслити можливості творчого використання британського досвіду в
практиці педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл в Україні.

Об’єкт дослідження – процес педагогічної підготовки майбутніх учителів
середніх шкіл у Великій Британії.

Предмет  дослідження –  зміст,  форми  й  організація  педагогічної
підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії.

Методи дослідження: теоретичні – концептуально-порівняльний аналіз з
метою вивчення педагогічної, історико-педагогічної, психологічної літератури,
законодавчих  актів  Великої  Британії  та  України  про  освіту,  навчально-
програмної  документації,  навчальних  посібників  із  застосуванням
узагальнення, систематизації, аналогії, синтезу; структурно-системний аналіз –
для моделювання освітніх систем, що досліджуються, порівняння, зіставлення,
діагностики  і  прогнозування  підходів  та  наслідків  дослідження;  вивчення  й
узагальнення досвіду педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл
Великої  Британії,  які  дали змогу  визначити  понятійний апарат  дослідження,
обґрунтувати компоненти педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх
шкіл  у  коледжах  Великої  Британії  та  України;  прогностичний  метод –  для
виявлення  можливостей  ефективного  впровадження  елементів  позитивного
досвіду Великої  Британії  в  систему педагогічної  освіти України; емпіричні –
бесіда,  педагогічне  спостереження,  аналіз  змісту  педагогічної  документації
використовувалися з метою визначення рівня педагогічної підготовки майбутніх
учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії та України;  порівняльно-
зіставний  метод –  для  зіставлення  й  порівняння  подій,  явищ  і  фактів
педагогічної  підготовки  вчителів  у  коледжах  Великої  Британії  та  України;
моделювання – для розробки моделі педагогічної підготовки майбутніх учителів
середніх шкіл у коледжах України з урахуванням досвіду Великої Британії.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
 уперше здійснено  цілісний  науковий  аналіз  проблеми  педагогічної

підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  коледжах  Великої  Британії;
визначена  сутність  поняття  «педагогічна  підготовка  майбутніх  учителів
середніх шкіл» («система, що цілеспрямовано конструюється й розвивається
як  процес  засвоєння  майбутніми  вчителями  теоретичних  (педагогіка,
психологія,  історія педагогіки,  педагогічна майстерність,  методика виховної
роботи,  методика  профільної  спеціальності,  нові  педагогічні  технології)  та
практичних  (педагогічна  практика)  знань,  формування  педагогічної
компетентності  в  системі  освітнього  процесу  вищої  педагогічної  школи»);
встановлено  основні  компоненти  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів
середніх  шкіл  (методологічний,  процесуальний,  організаційний,  технічний,
практичний);  складники  цілісної  педагогічної  підготовки  (когнітивний,
праксеологічний,  аксіологічний);  розроблено  й  охарактеризовано  цілісну
багатокомпонентну модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх
шкіл  у  коледжах  України  з  використанням  досвіду  Великої  Британії,  де
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відображені  складники  педагогічної  підготовки  (методологічний,  змістовий,
процесуальний,  організаційний,  технічний,  практичний);  визначені  принципи
педагогічної  підготовки  (науковість,  гуманізм,  дитиноцентризм,  педагогіка
партнерства,  поступовість,  неперервність);  зміст  освітніх  програм  і
навчальних  планів  підготовки  (цикли  загальної  та  професійної  підготовки,
вибіркові  дисципліни);  методи  (проблемного  й  інтерактивного  навчання,
проєктний  метод,  кейс-метод,  педагогічний  коучинг)  і  технології
(інтерактивні,  інформаційні,  творчо-діалогічні,  сугестивні,  асоціативні,
контекстно-мовні,  тьюторство,  мовне  портфоліо);  форми  організації
освітнього процесу (проблемна й бінарна лекції; диспут; брифінг; теоретичне
конструювання;  лабораторні,  семінарські,  індивідуальні  заняття;
консультації; самостійна робота; контрольні заходи; практична підготовка);
засоби  навчання  (електронні  підручники,  електронні  інтерактивні  курси
дисциплін,  електронні  мовні  й  педагогічні  словники,  електронні  презентації,
вебсайти,  навчальні  та  контролювальні  програми,  інтерактивні  дошки,
рідкокристалічні  панелі,  інноваційні  навчально-тренінгові  аудиторії,
інформаційно-ресурсні вебпортали) та педагогічна практика; 

 уточнено ключові  дефініції  «професійна  підготовка»,  «професійно-
педагогічна підготовка», «загальнопедагогічна підготовка»; основні тенденції в
сучасних європейських підходах до педагогічної підготовки майбутніх учителів
середніх шкіл (уніфікація вимог до педагогічної підготовки, оновлення її цілей
та змісту, оптимізація освітніх програм та державних стандартів, перехід у
вищій  педагогічній  школі  від  знаннєвої  концепції  до  практичного  досвіду,
використання в педагогічному процесі сучасних гнучких технологій);

 подальшого  розвитку  набули особливості  науково-методичного
забезпечення  процесу  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх
шкіл  у  коледжах  Великої  Британії:  положення  системного  (цілісний  розгляд
явищ  у  взаємозв’язку),  діяльнісного  (організація  навчальної  діяльності
студента), діалогічного (гуманістична взаємодія між учасниками освітнього
процесу),  компетентнісного  (компетентнісно  орієнтована  освіта),
аксіологічного  (самовдосконалення  й  самореалізація  особистості)  та
акмеологічного (формування професійних цінностей) підходів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в апробації моделі
педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах України з
використанням  досвіду  Великої  Британії;  упровадженні  теоретичного  та
практичного  матеріалу,  джерельної  бази  дисертації  в  зміст  лекційних  і
практичних занять із курсів «Педагогіка»,  «Історія педагогіки», «Порівняльна
педагогіка»,  «Психологія»,  «Євроінтеграція  освіти  України»,  «Інноваційні
технології навчання».

Теоретичні положення дисертації використані під час укладання Робочої
програми  навчальної  дисципліни  «Англійська  мова  (за  професійним
спрямуванням)»  для  студентів  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «молодший
спеціаліст» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальності 013 «Початкова
освіта»;  навчально-методичного  посібника  «Комунікативний  підхід  у
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професійній  підготовці  майбутніх  учителів  англійської  мови  в  початкових
класах»,  матеріали  якого  можуть  застосовуватися  в  ході  створення  й
упровадження в освітній процес спеціалізованих навчальних курсів і семінарів
із питань реформування фахової передвищої освіти України. 

Матеріали  дослідження  доцільно  використовувати  під  час  розроблення
освітніх  програм,  підручників  і  посібників,  робочих  навчальних  програм  із
педагогічних дисциплін, організації педагогічної практики здобувачів, а також
підвищення кваліфікації вчителів.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес  Національного
педагогічного  університету  ім.  М. П. Драгоманова  (довідка  №  787  від
19.03.2019 р.),  ВКНЗ  «Володимир-Волинський  педагогічний  коледж  ім.
А. Ю. Кримського»  (довідка  № 174/01-07/19  від  20.05.2019  р.),  Сарненського
педагогічного  коледжу  Рівненського  державного  гуманітарного  університету
(довідка  №  01-13/137  від  05.06.2019  р.),  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  (довідка
№ 463 від 20.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дослідженні наукові результати
і висновки отримані автором особисто. У статті [4], написаній у співавторстві з
А. Розсохою,  автор  розкрив  зміст,  форми  й  методи  педагогічної  підготовки
майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  вітчизняних  коледжах,  визначив,
схарактеризував  групи  основних  компетентностей  майбутнього  вчителя.  У
навчально-методичному  посібнику  [15]  у  співавторстві  з  А. Розсохою  автору
належить  обґрунтування  комунікативного  підходу  в  підготовці  майбутніх
учителів іноземної мови в початкових класах, методики використання рольових
і ділових ігор на уроках іноземної мови.

Апробація  матеріалів  дисертації. Основні  положення  та  результати
дослідження  доповідалися  та  обговорювалися  на  науково-практичних
конференціях різних рівнів: міжнародних – «Безпека життєдіяльності і охорона
здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»
(Переяслав,  24-25.09.2015  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Актуальні  проблеми
педагогіки  і  соціальної  роботи  (Луцьк,  15.05.2017  р.,  форма  участі  –  очна),
«Тьюторство  як  засіб  інтернаціоналізації  освітньо-наукового  простору  вищої
школи»  (Київ,  18-19.10.2018 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Тенденції  та
перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації»  (Переяслав,
31.01.2017 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Молода  наука  Волині:  пріоритети  та
перспективи  досліджень»  (Луцьк,  16-17.05.2017  р.,  форма  участі  –  очна),
«Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» (Переяслав,
25-26.04.2019  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Передові  технології  реалізації
освітніх  ініціатив»  (Переяслав,  05.02.2019 р.,  форма  участі  –  заочна);
всеукраїнських –  «Актуальні  питання  сучасної  педагогіки:  творчість,
майстерність,  професіоналізм»  (Володимир-Волинський,  22.11.2018 р.,  форма
участі – очна), «Практична психологія в інклюзивному середовищі» (Переяслав,
21.02.2019 р., форма участі – заочна).

Публікації. Основні  положення  й  результати  дослідження  висвітлені  в
16 наукових  працях  (2  –  у  співавторстві),  серед  яких:  4  статті  в  наукових
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фахових виданнях,  1  –  у  зарубіжному виданні,  6  тез  у  збірниках  матеріалів
наукових конференцій,  2  навчально-методичні  посібники,  1  робоча програма,
2 методичні рекомендації. 

Структура  та  обсяг  дисертації. Робота  складається  з  анотацій
українською  й  англійською  мовами, вступу,  трьох  розділів,  висновків  до
кожного  розділу,  загальних  висновків,  списку  використаних  джерел
(253 найменування, із них 88 – іноземною мовою), 9 додатків. Загальний обсяг
дисертації – 231 сторінка, з них основного тексту – 185 сторінок. Робота містить
4 таблиці та 1 рисунок на 9 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтована актуальність обраної проблеми, розкрито зв’язок

дисертаційної  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами;  визначені
мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, висвітлено його наукову
новизну та практичне значення отриманих результатів,  наведені дані щодо їх
апробації й упровадження.

У  першому  розділі  –  «Педагогічна  підготовка  майбутніх  учителів
середніх  шкіл  у  коледжах  Великої  Британії  як  проблема  порівняльної
педагогіки»  – здійснено ретроспективний аналіз зазначеного в назві процесу;
доведено, що сучасні вимоги до якості підготовки майбутніх учителів середньої
школи зумовлені світовими змінами в системі освіти, відповідають основним
вимогам і стандартам європейської вищої освіти загалом і освітнім програмам
зокрема.

Проаналізовані  наукові  праці  вітчизняних  та  зарубіжних  авторів  у
контексті професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у британській
системі  освіти  (В. Базуріна,  О. Волошина,  Т. Гарбуза,  В. Гарапко,  О. Глузман,
І. Задорожна,  Ю. Кіщенко,  С. Ковальова,  І. Козаченко,  Т. Кристончук,
М. Лещенко,  А. Парінов,  А. Подолянська,  Л. Поліщук,  Л. Пуховська,
С. Сисоєва,  А. Соколова,  С. Старовойт,  О. Старостіна,  О. Сухомлинська,
О. Палеха,  Н. Яцишин,  Estelle Brizard,  Bernard Burnes,  Finn Egil Ionnessenу,
R.T.B. Lamb,  Sylvie Lomer,  Nicola McLelland,  Ian Menter,  Raajani Naidoo,
Ian Smith, Paul Stephens, Teresa Waring, Ruth Woodfield).

Виділено  особливості  педагогічної  освіти  у  Великій  Британії:
відповідність навчальних програм підготовки стандартам міжнародного рівня,
спрямованість змісту освітніх програм на розвиток ключових компетентностей,
оперативність реагування на зміну ринку праці, неперервність освіти, гнучкість
навчальних  планів  і  програм,  високі  вимоги  до  якості  змісту  навчання,
тьюторський  спосіб  побудови  системи  освіти,  наявність  механізмів
самокоригування  системи,  відсутність  бюрократичних  проявів,  конкурсна
система отримання академічних посад,  висока концентрація інтелектуального
потенціалу  викладачів,  жорсткий  контроль  за  якістю  підготовки  вчителів
шляхом  систематичних  інспекцій,  постійна  професіоналізація  програм  для
вчителів, належне оснащення та фінансова підтримка освітнього процесу.

З’ясовано, що національний стандарт кваліфікованого вчителя у Великій
Британії  включає  три  розділи:  професійні  ознаки (Professional  Attributes),
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професійні знання і розуміння, здатність до навчання (Professional  Knowledge
and  Understanding),  професійні  навички (Professional  Skills).  Водночас
професійно-педагогічна  підготовка  вчителів  значною  мірою  залежить  від
історичних,  політичних  та  соціальних  чинників.  У  процесі  її  становлення
зберігаються національні традиції і культура Великої Британії. Країна є однією
з перших, куди активно приїжджають на навчання зарубіжні студенти.

Аналіз  законодавчої  нормативно-правової  бази,  яка  регулює  освітні
процеси  в  Україні,  засвідчує  необхідність  поліпшення  культурологічної,
психолого-педагогічної,  методичної  та  практичної  підготовки  майбутніх
учителів;  підкреслює  важливість  оновлення  системи  педагогічної  освіти.  В
останні роки активізувалися дослідження теоретико-методологічного підґрунтя
неперервної  професійної  освіти  з  використанням  методу  теоретичного
дослідження,  що  полягає  в  цілісному  відтворенні  професійної,  професійно-
педагогічної,  загальнопедагогічної  підготовки  вчителів  (В. Астахова,
Н. Дем’яненко,  Л. Козак,  Н. Кузьміна,  В. Луговий,  В. Майборода,  Н. Семенюк,
С. Сисоєва, О. Сухомлинська, О. Шапран). З’ясовано, що в педагогічній теорії
частіше  використовується  термін  «професійна  підготовка»  або  «професійно-
педагогічна підготовка». Під «педагогічною підготовкою майбутніх учителів» у
дисертації  розуміємо  систему,  що  цілеспрямовано  конструюється  й
розвивається  як  процес  засвоєння  майбутніми  вчителями  теоретичних  і
практичних  знань,  формування  педагогічної  компетентності  в  системі
освітнього  процесу  вищої  педагогічної  школи.  При  цьому  визначення
педагогічної підготовки в педагогічних словниках відсутнє.

Доведено,  що  сучасні  європейські  підходи  до  розуміння  сутності
педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  характеризуються
такими тенденціями: уніфікація вимог; оновлення цілей і змісту; удосконалення
освітніх  програм  та  державних  стандартів;  перехід  від  концепції  засвоєння
знань до компетентностей і практичного досвіду; використання нових гнучких
технологій у педагогічному процесі тощо.

Узагальнення  результатів  проведеного  теоретичного  аналізу  сутнісних
ознак  понять  «педагогічна  культура»,  «педагогічна  діяльність»,  «педагогічна
майстерність»,  «професійно-педагогічна  спрямованість»,  «педагогічна
компетентність» у працях Г. Абросімової, А. Алексюка, Г. Ващенка, І. Зимньої,
І. Зязюна,  І. Ковровського,  Н. Кузьміної,  В. Лозової,  А. Подолянської,
М. Розової,  В. Сластьоніна,  М. Ярмаченка дало  змогу  встановити  основні
компоненти  педагогічної  підготовки:  методологічний –  освітні  підходи  в
педагогічній  підготовці;  змістовий –  програми  та  плани  підготовки;
процесуальний –  прийоми,  методи  й  технології;  організаційний –  форми
організації навчання;  технічний – засоби навчання;  практичний – організація
педагогічної практики. Визначено, що цілісна модель педагогічної підготовки
майбутніх учителів середніх шкіл включає в себе такі складники: когнітивний,
праксеологічний і аксіологічний. 

Обґрунтовані  методологічні  підходи,  що  забезпечують  ефективність
педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів:  системний  (розробка  методів
дослідження й  конструювання  складних за  організацією об’єктів  як  систем);
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діяльнісний  (активність  у  пізнанні,  спілкуванні  та  розвитку  майбутнього
вчителя); діалогічний  (формування в майбутніх учителів навичок діалогічного
спілкування як засобу взаємодії і взаємовпливу); компетентнісний (комплексне
засвоєння  знань  та  способів  практичної  діяльності); аксіологічний
(індивідуальний  професійний  розвиток  майбутнього  вчителя); акмеологічний
(спрямованість педагогічної освіти на формування  професійних цінностей). У
результаті аналізу зазначених вище методологічних підходів схарактеризовано
педагогічну підготовку як єдність трьох складників, а саме: передачі, засвоєння
й побудови системи знань.

У другому розділі  –  «Особливості педагогічної  підготовки майбутніх
учителів  середніх  шкіл  у  коледжах  Великої  Британії»  –  здійснено
комплексний аналіз педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл
Великої Британії в університетах, коледжах вищої освіти, консорціумах шкіл та
на робочому місці.

З’ясовано, що система педагогічної освіти Великої Британії пройшла етап
активного  реформування  на  межі  XX-XXI  століть,  у  ході  якого  відбулися
стандартизація  й  уніфікація  змісту  підготовки  педагогічних  кадрів.  Для
налагодження  та  підвищення  престижу  професії  педагога  в  системі  освіти
відбулися спроби впровадження інноваційних способів управління діяльністю
вчителя.  Для забезпечення якості  шкільної освіти створилася низка урядових
(Агентство  з  питань  підготовки  і  розвитку  педагогічних  кадрів,  Агентство  з
управління шкільними програмами та оцінками, Інспекційне агентство, Рада з
питань  атестації  шкільних  учителів,  Офіс  із  питань  стандартів  освіти)  і
неурядових  (кванго)  організацій.  Доведено,  що  відповідно  до  Кодексу
професіоналізму для вчителів середньої школи педагог зобов’язаний: виявляти
організаторські  здібності  високого  рівня,  мати  особисті  якості  вчителя-
професіонала, бути соціально адаптованим, високопрофесійним, підтримувати
дисципліну,  ефективно  планувати  час  та  ресурси,  оцінювати  результати
навчання,  відповідати  за  якість  виконання  домашньої  роботи,  раціонально
розподіляти аудиторний час тощо.

Окреслені  особливості  таких  видів  підготовки  вчителів:  шкільно-
орієнтовані  курси  (School-Centered  Initial  Teacher  Training),  що  є  варіантом
післядипломної моделі підготовки фахівців з непедагогічною освітою; програма
підготовки  на  робочому  місці  (In-service  Employment-based  Training),  яка
реалізується безпосередньо в школі під керівництвом кваліфікованих викладачів
та тьюторів.

У процесі дослідження встановлено, що система британської педагогічної
освіти  репрезентується  у  вигляді  трьох  взаємопов’язаних  ланок,  серед  них:
базова підготовка вчителя (Initial Teacher Training – ITT); вступ до професійної
діяльності  вчителя-початківця  (Introduction  as  a  Newly-qualified  Teacher);
підвищення  кваліфікації  –  неперервний  професійний  розвиток  (In-service
Training (INSET) or Continued Professional Development).

З’ясовано, що для викладання в державних школах Великої Британії на
всіх  рівнях  необхідно  мати  в  Англії  та  Уельсі  –  «статус  кваліфікованого
вчителя» (Qualified Teacher Status); у Шотландії – «викладацьку кваліфікацію»
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(Teaching  Qualification);  у  Північній  Ірландії  –  «статус  придатності  до
викладання»  (Eligibility  to  Teach  Status).  Педагогічна  діяльність  для  молодих
учителів  розпочинається  з  обов’язкового  року  стажування  –  так  званого
входження  в  професію  (Statutory  Induction  Period),  у  результаті  успішного
проходження якого вчитель-стажер отримує звання «кваліфікованого вчителя».

У процесі вивчення й аналізу навчальних планів і програм британських
коледжів  King’s  College  London  та  Newcastle  College  визначено  основні
характеристики  системи  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  Великої
Британії: відмова від системи структурних відмінностей у підготовці майбутніх
учителів  елітарних  і  масових  шкіл;  орієнтація  на  університетську  систему
підготовки  педагогів;  створення  варіативних  курсів  з  метою  покращення
педагогічної підготовки майбутніх учителів;  забезпечення цілісності шкільної
освіти,  вищої  освіти та  реформи педагогічної  освіти;  пошук конструктивних
рішень  в  окресленні  нових  перспектив  підготовки  педагогів;  державне
фінансування педагогічних програм.

Доведено,  що  структуру  підготовки  майбутніх  учителів  складають  три
основні компоненти – це курс методики навчання фахового предмета (Subject
Specialism /  Subject-based Methods /  Subject  Studies),  створеного  для розвитку
професійних умінь навчати відповідної дисципліни;  курс професійних знань і
школознавства  (Whole-school  Issues  /  Professional  Studies  /  Educational  and
Professional  Studies);  педагогічна  практика  (Teaching  Experience  /  School
Experience  /  School  based  Work).  Британські  коледжі  розробляють  вступні
програми (Award in Education and Training, Certificate in Education and Training),
корисні  для  абітурієнтів  та  студентів  PGCE.  Навчальний  процес  за  такими
програмами  передбачає  опанування  низки  модулів:  «Основні  принципи
навчання»,  «Навчальні  програми»,  «Планування  й  підготовка  занять»,
«Мікровикладання»,  «Навчальні  журнали»,  «Уміння  робити  підсумки
навчального семестру», «Методи оцінювання».

Встановлено, що підготовка майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах
здійснюється за двома бакалаврськими програмами – BA English та BA English
with  Film  Studies.  Відповідно,  ступінь  бакалавра  охоплює  360  кредитів,
навчання триває понад три роки, при цьому студенти складають модулі обсягом
120 кредитів на рік. Усі модулі мають 15 кредитів, за винятком останнього року
із  захистом  наукового  дослідження  (диплома),  який  передбачає  30  кредитів.
Педагогічна  освіта  в  коледжах  наблизилася  до  університетської,  термін
навчання збільшився з 3 до 4 років.  

Педагогічна підготовка майбутніх учителів у коледжах Великої Британії
забезпечується  позитивною  мотивацією  у  здобутті  майбутньої  професії;
відбором  і  конструюванням  змісту  навчального  процесу  та  його  обсягу;
створенням елективної системи різноманітних методів, засобів, форм навчання,
що  найбільше  відповідають  потребам  студентів;  організацією  педагогічної
практики в середніх школах. 

У  третьому  розділі  –  «Порівняльний аналіз  педагогічної  підготовки
майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  коледжах  Великої  Британії  та
України» – проведено  компаративний  аналіз  британського  й  українського
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досвіду  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл;  розроблена  авторська
модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах
України  з  використанням  досвіду  Великої  Британії,  укладені  й  апробовані
практичні рекомендації щодо її впровадження у підготовку педагогів в Україні.

Встановлено,  що  британська  система  освіти  ґрунтується  на  таких
дидактичних  принципах:  постійне  оновлення  професійних  знань  педагога,
надання  майбутньому  вчителю  можливостей  для  всебічного  вдосконалення,
озброєння його науковими методами відбору необхідної інформації, науковість,
гуманізм,  дитиноцентризм,  поступовість  і  неперервність,  незалежність  від
політичних партій та інших суспільних організацій.

Виявлені  особливості  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  у
коледжах  Великої  Британії:  множинність  моделей  підготовки  майбутніх
учителів;  предметна  спеціалізація  в  педагогічній  школі;  упровадження  до
процесу  педагогічної  підготовки  спеціальних  освітніх  модулів;  організація
ефективної  взаємодії  і  співробітництва  між  студентами  й  викладачами;
орієнтація  на  формування  та  розвиток  цифрової  компетентності  учасників
освітнього процесу.

У дослідженні використане педагогічне моделювання як один із методів
наукового дослідження. З огляду на означені позитивні здобутки та на основі
ґрунтовного аналізу британської системи освіти розроблена модель педагогічної
підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  коледжах  України  з
використанням досвіду Великої Британії (рис. 1).

Модель  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у
коледжах  України  з  використанням  досвіду  Великої  Британії  побудована
шляхом розкриття сутності таких базових компонентів, як-от: методологічний,
змістовий, процесуальний, організаційний, технічний і практичний. Ефективна
реалізація  цих  складників  зумовлює вибір,  практичне  застосування  підходів,
принципів, освітніх програм та навчальних планів, методів, технологій, форм і
засобів  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл.  Усі
компоненти моделі взаємопов’язані та надають можливість забезпечити цілісну
педагогічну підготовку майбутніх учителів у коледжах України.

В основу моделі покладено реалізацію позитивного британського досвіду
для  забезпечення  ефективної  взаємодії  учасників  освітнього  процесу
(збільшення  інвестицій;  незалежність  від  політичних  партій  чи  інших
суспільних  організацій;  обов’язковий  рік  стажування  перед  учительською
практикою (тьютор-наставник);  підготовка  нового  педагога  –  «андрагога»,
«тьютора»,  «модератора»,  «фасилітатора»,  «менеджера  електронного
навчання»;  створення можливостей для неперервного  саморозвитку  вчителів;
науково-методична  підтримка  вчителів  (менторство);  розширення  дисциплін
вільного  вибору  студента;  безперервна  педагогічна  практика;  створення
сприятливого  освітнього  середовища  (фізичне,  соціальне,  психологічне,
академічне);  досягнення  визначеного  результату  (сформованість  готовності
майбутніх учителів середніх шкіл до роботи в умовах упровадження Концепції
розвитку  педагогічної  освіти  та  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування  закладів  загальної  середньої  освіти)  шляхом  формування  у
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здобувачів  низки  компетентностей  (загальнонавчальна,  інформаційно-
аналітична,  дослідницько-праксеологічна,  комунікативна,  громадянська,
етична, соціокультурна, міжособистісної взаємодії,  адаптивна, рефлексивна,
здоров’язбережувальна). 

Рис. 1. Модель педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл
у коледжах України з використанням досвіду Великої Британії.
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Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл
у коледжах України з використанням досвіду Великої Британії

Методологічний

Змістовий

Процесуальний

Організаційний

Технічний

Практичний

Результат: сформованість готовності майбутніх учителів середніх шкіл до роботи в умовах упровадження Концепції
розвитку  педагогічної  освіти  та  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  закладів  загальної  середньої
освіти. 
Компетентності:  загальнонавчальна,  інформаційно-аналітична,  дослідницько-праксеологічна,  комунікативна,
громадянська, етична, соціокультурна, міжособистісної взаємодії, адаптивна, рефлексивна, здоров’язбережувальна.

Підходи: системний,  діяльнісний,  особистісно
орієнтований,  аксіологічний,  акмеологічний,
компетентнісний.
Принципи: науковість, гуманізм, дитиноцентризм,
педагогіка  партнерства,  поступовість,
неперервність.

Освітні програми і навчальні плани підготовки:
цикли  загальної  та  професійної  підготовки,
вибіркові дисципліни.

Прийоми: збільшення  частки  самоконтролю  й
самооцінювання навчальної  діяльності;  поєднання
кількісної  і  якісної  оцінок  результатів  навчально-
пізнавальної  діяльності;  домінування  позитивного
зворотного  зв’язку  для  розуміння  студентами
динаміки  своїх  позитивних  змін;  створення
викладачем  та  усвідомлення  студентами  ситуації
досягнення мети, переживання ситуації успіху.
Методи:  проблемного,  інтерактивного навчання,
проєктний метод,  проблемні  лекції,  наукові
семінари, кейс-метод, педагогічний коучинг.
Технології: сугестивні,  інтерактивні,
інформаційні,  творчо-діалогічні,  асоціативні,
контекстно-мовне  навчання,  тьюторство,
мовне портфоліо. 

Форми:  лекція  (проблемна,  бінарна,  диспут,
брифінг,  теоретичного  конструювання),
лабораторні,  семінарські,  індивідуальні  заняття,
консультації, самостійна робота, контрольні заходи,
практична підготовка. 

Засоби: електронні  підручники,  електронні
інтерактивні курси дисциплін, електронні мовні й
педагогічні  словники,  електронні  презентації,
вебсайти,  навчальні  та  контролювальні  програми,
інтерактивні  дошки,  рідкокристалічні  панелі,
інноваційні  навчально-тренінгові  аудиторії,
інформаційно-ресурсні вебпортали.

Педагогічна практика – 24 тижні.

Британський  досвід,
позитивний для України: 
Учитель: збільшення
інвестицій;  незалежність
від  політичних  партій  та
інших  суспільних
організацій;  обов’язковий
рік  стажування  перед
учительською  практикою
(тьютор-наставник);
підготовка  нового  педагога
–  «андрагога»,  «тьютора»,
«модератора»,
«фасилітатора»,
«менеджера  електронного
навчання»;  створення
можливостей  для
неперервного саморозвитку
вчителів;
науково-методична
підтримка  вчителів
(менторство);  розширення
дисциплін  вільного  вибору
студента;  безперервна
педагогічна  практика;
уміння писати есе.
Учні: здорові,  готові  до
роботи і навчання.
Середовище: екологічне,
безпечне,  захищене,
враховує  гендерні
особливості.
Зміст:  сприяє  набуттю
життєвих компетентностей.
Результати: знання,
компетентності  й  ціннісні
настанови,  пов’язані  з
національними
пріоритетами.
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Окреслені шляхи практичного впровадження досвіду Великої Британії з
метою вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів у вітчизняних
коледжах: 

 оновлення  навчальних  планів  та  структури  освітніх  програм  з
урахуванням  вимог  Нової  української  школи  з  орієнтацією  на  підготовку
компетентного вчителя;

 посилення  процесу  формування  фундаментальних  знань  (предметна
компетентність),  громадянської  і  комунікативної  компетентностей,  інфо-
медійної грамотності майбутніх учителів;

 використання  тьюторства  як  ефективної  практики  індивідуалізації
навчання майбутнього вчителя-предметника;

 збільшення  обсягу  педагогічної  практики,  яка  поєднує  в  собі
універсальні якості педагогічної діяльності, унікальні індивідуальні особистісні
риси  та  вимагає  не  лише  професійно-педагогічних  знань,  умінь,  загальної
культури, а й соціальної, громадської активності;

 підготовка до запровадження після завершення навчання в університеті
однорічної педагогічної інтернатури;

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення фахівця для успішної
педагогічної  діяльності  в  закладах  середньої  освіти;  вивчення  та  поширення
інноваційного досвіду;

 упровадження дуальної освіти (можливість працювати за фахом під час
навчання).

Для визначення шляхів реалізації досвіду Великої Британії у педагогічній
підготовці  майбутніх  учителів  вітчизняних  середніх  шкіл  проведений
педагогічний  експеримент  в  українських  університетах  та  педагогічних
коледжах упродовж 2014-2019 рр.

Експеримент передбачав два етапи роботи: теоретичний аналіз історико-
педагогічних  джерел,  законодавчих  нормативних  актів  із  професійно-
педагогічної  й  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл
України та Великої Британії з метою визначення сутності поняття «педагогічна
підготовка  майбутніх  учителів»,  проєктування  її  структури  й  змісту;  фокус-
групове опитування, у ході якого вивчали думку студентів про компетентності
вчителя Нової української школи та педагогічну підготовку майбутніх учителів.
У межах експерименту здійснено аналіз педагогічної компетентності майбутніх
учителів,  проведено  педагогічну  діагностику  розвитку  досліджуваного
феномена.

Дослідницька  робота  проводилася  на  базі  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  ВКНЗ
«Володимир-Волинський  педагогічний  коледж  ім. А. Ю. Кримського»,
Сарненського  педагогічного  коледжу  Рівненського  державного  гуманітарного
університету.  На  констатувальному  етапі  в  експерименті  взяли  участь  235
майбутніх  учителів  середніх  шкіл,  що  здобувають  освіту  в  педагогічних
коледжах.
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Проведений констатувальний експеримент за допомогою методу фокус-
груп  передбачав  залучення  респондентів,  зібраних  в  одному  місці  (групи
чисельністю 8-10 осіб),  та їх взаємодію під керівництвом модератора.  У ході
роботи  учасники  груп  обговорювали  професійні  якості  сучасного  вчителя,
особливості  ведення  навчальної  документації,  викладання  педагогічних
навчальних дисциплін, педагогічну практику в школі, інноваційні технології та
професійне зростання вчителя.

У  ході  дискусій  учасники  фокус-груп  виділили  професійні  якості
сучасного  вчителя  (фундаментальні  знання  предмета,  методики  викладання;
комунікабельність,  педагогічна етика,  інноваційність і креативність мислення,
інфо-медійна  грамотність,  спрямованість  на  реалізацію  компетентнісного
підходу  до  викладання,  системні  ціннісні  орієнтації  на  процес  та  результат
освітнього  процесу,  громадянська  й  екологічна  компетентності,  уміння
виконувати різноманітні професійні ролі). Так, 83 % респондентів наголосили
на  необхідності  розвитку  інфо-медійної  грамотності;  92 %  вважали
поліфункціональність  педагогічної  діяльності  вчителя  обов’язковою  вимогою
сьогодення  (ключове  завдання  успішного  вчителя  –  створити  сприятливе
освітнє середовище, тому він не повинен бути лише наставником і джерелом
знань,  а  має  виконувати  низку  нових  ролей:  коуч,  фасилітатор,  тьютор,
модератор,  партнер, ментор, новатор тощо).  Важливим аспектом педагогічної
підготовки  студенти  коледжів  вважали  формування  вчителя-модератора,  яке
здійснюється  засобами  ділової  гри,  дискусій,  висловлення  думок  (імітація
ситуацій професійного характеру в навчальних аудиторіях і відпрацювання їх на
практиці).  Водночас 79 % опитаних переконані,  що сформованість ціннісного
ставлення до процесу й результату освітнього  процесу є  запорукою успіху в
професійній  діяльності.  Виявлено  потребу  підготовки  до  викладання
інтегрованих курсів у школі під час вивчення педагогіки і фахових методик у
закладах  вищої  освіти  (63 %).  Значна  частина  учасників  дискусій  (54 %)
вважала  за  доцільне  створення  спеціальних  курсів,  які  об’єднуватимуть
студентів різних спеціальностей відповідно до їхніх інтересів і потреб (мобільні
групи  для  вивчення  дисциплін  вільного  вибору  студентів),  упровадження
навчальних  курсів  прикладного  характеру  (українська  /  іноземна  мова  (за
професійним спрямуванням) та ін.). Крім того, 76 % респондентів наголосили
на  необхідності  розширення  професійної  компетентності  вчителів  шляхом
опанування  ними  технологій  тьюторського  супроводу,  формування  вміння
розвивати  життєві  компетентності  школярів.  На  думку  45 %  опитаних
важливою умовою сьогодення є  диференціація  інклюзивної  освіти:  необхідні
навчальні дисципліни, які допоможуть вивчити психофізичний розвиток дітей з
особливими освітніми потребами та спеціальні методики їх навчання. До того ж
95 %  студентів  коледжів  привернули  увагу  до  розширення  та  змістового
оновлення педагогічної  практики (варіативність,  збільшення кількості  уроків,
проведених  студентами),  забезпечення  її  відповідності  вимогам  Нової
української школи.

У  ході  фокус-групового  опитування  окреслені  особливості  механізму
педагогічної соціалізації – входження молодого працівника у сферу виконання
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фахових  обов’язків,  що  передбачає  розробку  поетапних  програм  співпраці
наставника та педагога-стажера впродовж року педагогічної індукції; розробку
критеріїв  успішного  входження  вчителя  у  сферу  професійної  діяльності;
розвиток інституту наставництва (тьюторства) в Україні; уведення в практику
викладання уроків педагогом-інтерном спільно з наставником.

ВИСНОВКИ
У  дисертації  подано  наукове  узагальнення  й  проаналізовано  сучасний

стан  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  коледжах
Великої  Британії.  Результати  науково-педагогічного дослідження переконливо
свідчать  про  досягнення  мети,  виконання  завдань  і  слугують  підставою  для
висновків.

1. У  ході  реалізації  теоретико-методологічних  розвідок  системи
педагогічної освіти встановлено, що вона зазнає змін та поступово оновлюється
й удосконалюється. Педагогічні коледжі (Training Colleges) у Великій Британії 
це  заклади  освіти,  які  здійснюють  підготовку  майбутніх  учителів  для
дошкільних установ, початкових і середніх шкіл з терміном навчання 2-4 роки.
Підготовка майбутніх учителів включає чотири елементи: поглиблене вивчення
предмета спеціалізації; опанування елективних дисциплін з метою підвищення
загальноосвітнього  рівня;  засвоєння  теоретичного  курсу  педагогіки  та
проходження педагогічної практики.

Національний  стандарт  кваліфікованого  вчителя  вміщує  три  розділи:
професійні ознаки (Professional Attributes), фахові знання і вміння, здатність до
навчання  (Professional  Knowledge  and  Understanding),  професійні  навички
(Professional  Skills).  До  основних  компонентів  педагогічної  підготовки
майбутніх  учителів  середніх  шкіл  належать:  методологічний,  змістовий,
організаційний,  технічний,  практичний,  реалізовані  через  комплексне
застосування  методологічних  підходів,  а  саме:  системного,  діяльнісного,
діалогічного, компетентнісного, аксіологічного, акмеологічного тощо.

2. Встановлено,  що педагогічна  підготовка  майбутніх  учителів  середніх
шкіл як система, що цілеспрямовано конструюється і розвивається в напрямі
засвоєння  майбутніми  вчителями  теоретичних  та  практичних  знань,
формування  педагогічних  компетентностей,  є  невід’ємним  складником
професійної  підготовки.  Її  вдосконалення  орієнтується  на  розвиток
педагогічного  мислення,  сучасне  розуміння  й  адекватне  оцінювання
педагогічних  процесів.  У  цьому  контексті  важливою  стає  інтеграція
національних традицій  та  інновацій  у  педагогіці  вищої  школи з  позитивним
досвідом Великої  Британії.  Аналіз  наявних підходів  до визначення  понять  у
системному  полі  «професійна  підготовка  майбутніх  учителів»,
«загальнопедагогічна підготовка майбутніх учителів», «професійно-педагогічна
підготовка  майбутніх  учителів»  дає  змогу  виокремити,  конкретизувати  і
схарактеризувати  сутність  категорії  «педагогічна  підготовка  майбутніх
учителів»  (система,  що  цілеспрямовано  конструюється  й  розвивається  як
процес засвоєння майбутніми вчителями теоретичних (з курсів «Педагогіка»,
«Психологія», «Історія педагогіки», «Педагогічна майстерність», «Методика
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виховної  роботи»,  «Методика  профільної  спеціальності»,  «Нові  педагогічні
технології»)  та  практичних  (педагогічна  практика)  знань,  формування
педагогічної компетентності в системі освітнього процесу вищої педагогічної
школи).

3. Структура педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл
Великої  Британії  складається  з  трьох  основних  компонентів   методики
навчання фахового предмета (Subject Specialism / Subject-based Methods / Subject
Studies), професійних знань і школознавства (Whole-school Issues / Professional
Studies / Educational and Professional Studies), педагогічної практики (Teaching
Experience  /  School  Experience  /  School  based  Work).  Зміст  педагогічної
підготовки  вимагає  впровадження  національних  та  закордонних  передових
наукових розробок, екологічної спрямованості тощо. Завдяки цьому суспільство
отримує  професіонала-інтелігента  й  фахівця,  зорієнтованого  на  неперервну
самоосвіту  та  самовдосконалення.  При  цьому  теоретична  і  практична
підготовка  майбутніх  учителів  середніх  шкіл  у  Великій  Британії  відповідає
базовим  принципам  побудови  змісту  вищої  педагогічної  освіти:
універсальності,  інтеграційності,  фундаментальності,  професійності,
варіативності,  багаторівневості.  Якість  педагогічної  підготовки  вчителя
залежить  від  проходження  педагогічної  практики  й  викладання  циклу
педагогічних дисциплін.

Провідними  методами  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів
середніх  шкіл  у  коледжах  Великої  Британії  є:  проблемне,  інтерактивне
навчання,  проєктний  метод,  проблемні  лекції,  наукові  семінари,  кейс-метод,
педагогічний  коучинг.  До  основних  форм  цієї  підготовки  належать:  лекція
(проблемна,  бінарна,  диспут,  брифінг,  теоретичного  конструювання),
лабораторні,  семінарські,  індивідуальні  заняття,  практична  підготовка,
консультації, самостійна робота, контрольні заходи.

Зміст  англійських  навчальних  програм  педагогічної  підготовки
передбачає  інтеграцію лінійно-концентричної  та  модульної  систем,  існування
чіткого алгоритму оцінювання знань, умінь і практичних навичок, використання
особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів. Водночас педагогічна
освіта  у  Великій  Британії  спирається  на  принцип  «учитися  знати,  учитися
робити, учитися бути, учитися співіснувати». 

Головними  напрямами  оптимізації  змісту  освіти  Великої  Британії  є:
широке  впровадження  у  практику  викладання  передових  наукових  розробок;
створення методик для забезпечення поступовості і неперервності; розширення
цільової підготовки; її екологічна спрямованість. Пріоритетне значення мають
такі  технології:  сугестивні,  інтерактивні,  інформаційні,  творчо-діалогічні,
асоціативні, контекстно-мовні, тьюторство, мовне портфоліо тощо. 

4. Модель  педагогічної  освіти  скерована  на:  орієнтацію  навчальних
закладів на потреби ринку праці, їх тісний зв’язок із бізнес-спільнотою, активну
дослідницьку  діяльність  та  створення  можливостей  для  неперервного
саморозвитку  й  самореалізації  майбутніх  учителів;  забезпечення  єдності
теоретичної  і  практичної  підготовки;  надання різнобічної  науково-методичної
підтримки майбутнім учителям у період педагогічної  практики (менторство);
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упровадження  в  навчальний  процес  сучасних  ефективних  технологій
(інтерактивні, інформаційні), форм, методів та засобів тощо.

Авторська  модель  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  у
національних коледжах, представлена в дисертації,  розроблена з урахуванням
британського досвіду і є комплексом взаємопов’язаних елементів педагогічного
процесу,  що  забезпечують  формування  системи  якостей,  знань,  умінь  та
навичок, необхідних для успішної організації педагогічної діяльності.

5. У результаті проведеного фокус-групового опитування встановлено, що
до  шляхів  модернізації  педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  у
вітчизняних  коледжах  можна  віднести:  оновлення  навчальних  планів  і
структури  освітніх  програм  з  огляду  на  вимоги  Нової  української  школи;
посилення  процесу  формування  фундаментальних  знань  (предметна
компетентність),  громадянської  й  комунікативної  компетентностей,  інфо-
медійної грамотності; підготовку фахівців  «андрагог», «тьютор»; збільшення
обсягу  педагогічної  практики;  запровадження  однорічної  педагогічної
інтернатури; сприяння саморозвитку та самовдосконаленню майбутніх фахівців
для успішної педагогічної діяльності в закладах середньої освіти; поширення
інноваційного досвіду; запровадження дуальної освіти.

Проведене дослідження не претендує на вичерпне, остаточне вирішення
поставленої проблеми. Подальші наукові пошуки вбачаються в ґрунтовнішому
дослідженні закономірностей,  принципів і  механізмів педагогічної  підготовки
майбутніх  учителів  у  коледжах  Великої  Британії,  а  також  апробації
інноваційних технологій в умовах професійної підготовки майбутніх учителів
середніх шкіл.
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АНОТАЦІЇ
Бігун О. М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл

у коледжах Великої Британії. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за

спеціальністю 13.00.04 –  теорія  і  методика  професійної  освіти  (01 «Освіта  /
Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020.

Дослідження  присвячене  актуальній  проблемі  педагогічної  підготовки
майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії з перспективою
розвитку вітчизняної фахової передвищої освіти, удосконалення її змісту, форм,
методів, інноваційних педагогічних технологій.

Здійснено  аналіз  сучасних  підходів  до  професійного  становлення
майбутніх учителів середніх шкіл, уточений понятійно-термінологічний апарат
досліджуваної  проблеми,  визначена  сутність  поняття  «педагогічна  підготовка
майбутніх  учителів».  Окреслені  основні  компоненти  педагогічної  підготовки
майбутніх учителів середніх шкіл: методологічний, змістовий, процесуальний,
організаційний,  технічний  і  практичний.  Проаналізувано  когнітивний,
праксеологічний  та  аксіологічний  складники  педагогічної  підготовки.
Обґрунтовано  ефективні  методологічні  підходи  до  педагогічної  підготовки
майбутніх учителів. З’ясовано, що структура педагогічної підготовки майбутніх
учителів  середніх  шкіл  Великої  Британії  складається  з  трьох  основних
компонентів,  серед  них:  методика  навчання  фахового  предмета,  професійні
знання й школознавство, педагогічна практика. Розроблена модель педагогічної
підготовки  майбутніх  учителів  у  національних  коледжах  з  урахуванням
британського досвіду.

Ключові слова: педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл,
професійна  компетентність,  фахова  передвища  освіта,  тьюторство,  освітні
програми, моделювання.

Бигун А. Н.  Педагогическая  подготовка  будущих  учителей  средних
школ в колледжах Великой Британии. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по  специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального
образования  (01  «Образование  /  Педагогика»).  –  ГВУЗ  «Переяслав-
Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени  Григория
Сковороды», Переяслав, 2020.

Исследование  посвящено  актуальной  проблеме  педагогической
подготовки  будущих  учителей  средних школ  в  колледжах  Великобритании  с
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перспективой  развития  отечественного  профессионального  предвысшего
образования,  усовершенствования  его  содержания,  форм,  методов,
инновационных педагогических технологий.

Осуществлен  анализ  современных  подходов  к  профессиональному
становлению  будущих  учителей  средних  школ,  уточнен  понятийно-
терминологический  аппарат  исследуемой  проблемы,  определена  сущность
понятия «педагогическая подготовка будущих учителей».

Описаны  основные  компоненты  педагогической  подготовки  будущих
учителей средних школ: методологический, содержательный, процессуальный,
организационный,  технический,  практический.  Проанализированы
когнитивный,  праксеологический  и  аксиологический  компоненты
педагогической  подготовки.  Обосновано  эффективные  методологические
подходы  к  педагогической  подготовке  будущих  учителей.  Установлено,  что
структура  педагогической  подготовки  будущих  учителей  средних  школ
Великобритании  состоит  из  трех  основных  компонентов   методики
преподавания  или  специализации  предмета,  профессиональных  знаний  и
школоведения,  педагогической  практики.  Разработана  модель  педагогической
подготовки  будущих  учителей  в  национальных  институтах  с  учетом
британского опыта.

Ключевые слова: педагогическая подготовка будущих учителей средних
школ,  профессиональная  компетентность,  профессиональное  предвысшее
образование, тьюторство, образовательные программы, моделирование.

Bihun O. M. Pedagogical training of future secondary school teachers at
the colleges of Great Britain. – On the rights of a manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy by speciality 13.00.04 – theory
and methodology of professional  education (01 «Education /  Pedagogy»).  –  State
higher  educational  institution «Pereiaslav-Khmelnytskyi  Hryhorii  Skovoroda State
Pedagogical University», Pereiaslav, 2020.

The thesis  deals  with  the  urgent  problem of  pedagogical  training of  future
secondary school teachers at the colleges of Great Britain taking into consideration
the prospect of the development of the national professional pre-higher education, the
opportunities  to  improve  its  content,  forms,  methods,  innovative  pedagogical
technologies.

The research defines the essence of the notion of «future teachers’ pedagogical
training» (the system that is purposefully designed and developed as a process of
mastering by future teachers a sum of theoretical and practical knowledge, formation
of  pedagogical  competence  in  the  system  of  educational  process  of  higher
pedagogical school).

The  main  components  of  pedagogical  training  have  been  identified:
methodological,  substantive,  procedural,  organizational,  technical,  practical
(pedagogical  practice).  The  integral  pedagogical  training  includes  the  following
components: cognitive, praxeological and axiological. The following methodological
approaches,  which will  encourage  effective  pedagogical  training,  are  defined  and
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backgrounded:  systemic,  activity,  dialogical,  competence-based,  axiological,
acmeological.

It has been ascertained that the structure of future secondary school teachers’
pedagogical  training in Great  Britain consists  of  three main components:  subject-
based methods, educational and professional studies, school-based work. 

It has been proved that the theoretical and practical training of future secondary
school teachers in Great Britain coincides with the basic principles of constructing
the  content  of  higher  pedagogical  education:  universality,  integration  ability,
fundamentality, professionalism, variability, multilevel character.

The basic methods of pedagogical training of future secondary school teachers
at  the  colleges  of  Great  Britain  are  identified,  including:  problematic  interactive
teaching,  project  method,  problematic  lectures,  scientific  seminars,  case  method,
pedagogical coaching.

Theoretical  and  methodological  foundations  for  constructing  the  content  of
English  educational  teacher  training  programs  are  backgrounded,  positive  in  the
structure  of  which  are  linear-concentric  and  modular  content  structure,  a  perfect
system of knowledge, skills and practical skills assessment, personality-oriented and
competent approaches to teaching.

It has been cleared out that the leading areas of the development of the British
education system in terms of its  content  are widespread introduction of advanced
scientific  achievements  into  the  teaching  practice,  both  national  and  foreign;
development of techniques to ensure graduality and continuity; extension of special-
purpose  training;  ecological  orientation  of  education.  Priority  is  given  to  the
following  technologies:  suggestive,  contextual-language  learning,  tutoring,
associative, interactive, informational, creative and dialogical technologies, language
portfolio. The system of pedagogical education functions according to the orientation
of educational institutions to the needs of the labor market, their close connection
with the business community, dynamic research activities, creation of opportunities
for continuous future teachers’ self-development and self-realization.

Taking into account the British experience, the model of pedagogical training
of future teachers at the national colleges has been developed, which is a complex of
interconnected elements of the pedagogical process, that provide the formation of the
system of qualities,  knowledge and skills  necessary for successful  organization of
teachers’ pedagogical activities.

Key  words: pedagogical  training  of  future  secondary  school  teachers,
professional  competence,  professional  pre-higher  education,  tutoring,  educational
programs, modelling.


