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У сучасних умовах розвитку вітчизняної початкової школи професійно-

педагогічна діяльність учителя, який працює з учнями молодшого шкільного 

віку, набуває кардинальних змін. Сьогодні на нього покладається завдання 

проектувати в умовах навчального закладу соціально-культурне середовище, 

здійснювати особистісно орієнтований підхід до школярів, самостійно 

обирати програми навчання, форми і методи реалізації цього процесу. Крім 

знань з навчальних предметів, які викладаються в початкових класах, 

учитель має бути добре обізнаний з сучасними досягненнями педагогіки і 

психології; потребує іншої, відмінної від традиційної, методичної підготовки, 

яка давала б йому змогу обирати систему навчання і грамотно 

запроваджувати її в практику. Поряд з традиційними видами діяльності 

вчителя, постає нагальна потреба виконання ним таких комунікативних 

функцій, а також тих, які пов’язані з управлінською, економічною, правовою, 

соціальною, культурно-просвітницькою діяльністю, спостерігається 

розширення гностичної функції, збільшення частки науково-дослідної 

роботи, зростання мотивації як у виборі професії, так і в її процесуальному 

відтворенні [3, 5]. 

Традиційна система педагогічної освіти є доволі потужною і, певною 

мірою, досить плідною. Але в силу своєї незмінності, обмеженості віковими 

межами, «завершеності», вона не відповідає реальним запитам суспільства в 

окресленому плані, продукує виникнення суперечностей між потребами 

людини і змістом її професійної діяльності, зумовлюючи девальвацію 

останньої  в суспільній свідомості. 

Суперечності між зростаючим обсягом знань і вмінь, необхідних для 

належного рівня професійної підготовки та обмеженими в будь-яких 

«завершених» освітніх системах можливостями для їх опанування, 

зумовлюють потребу в постійному оновленні педагогічного багажу вчителя 

початкових класів. Посилюється і роль додаткової, паралельної освіти, 

самоосвіти. Це актуалізує необхідність заміни формули «освіта на все життя» 

формулою «освіта протягом усього життя», тобто безперервної освіти. 

Ще в ХІХ ст. німецький педагог Ф. Дістервег обстоював думку про те, 

що «освіта ніколи не є чимось завершеним, її не можна уявити без діяльності, 

руху, прирощування» [1, 269-270]. З того часу ідея безперервної освіти не 

лише не втратила своєї актуальності, а й набула концептуалізації. Сьогодні  

безперервна освіта розглядається як відкрита система, в якій «вихід» з однієї 

освітньої програми природним чином стикується з «входом» в іншу, що 

значно скорочує час професійної підготовки, підвищує її якість [4, 16]. 

Підтвердження цього знаходимо в працях В. Беспалька, Н. Бібік, 



Б. Гершунського, В. Гончарова, І. Зимньої, Н. Кузьміної, Н. Побірченко, 

О. Савченко та ін. 

Існуюча практика педагогічної освіти, а також вивчення реального її 

стану засвідчує, що індивід може оволодіти спеціальністю на різних 

кваліфікаційних рівнях: одержати середню спеціальну освіту в педагогічному 

коледжі або вищу освіту в педагогічному університеті чи інституті. Водночас 

відсутність наскрізної підготовки майбутніх учителів між коледжем та ВНЗ 

призводить до того, що ці заклади розвиваються як відмежовані одна від 

одної освітні системи. До того ж, ускладнення навчальних завдань і 

вироблення стереотипу навчання в педагогічному коледжі призводять до 

виникнення у студентів утруднень, зниження мотивації до ґрунтовного 

оволодіння професією, а отже, негативно позначаються на їхній професійній 

підготовці, не формують настанов на подальше підвищення своєї 

кваліфікації. 

Подолати наявні недоліки й суперечності в професійно-педагогічній 

підготовці вчителів початкових класів можна шляхом створення навчально-

педагогічного комплексу «педколедж – ВНЗ». 

Теоретичними засадами комплексу має стати концепція безперервної 

освіти, яка сприяє визначенню структури, змісту, форм діяльності кожного з 

навчальних закладів, які входять до нього, єдності та взаємозв’язку всіх ланок 

освіти. 

До найважливіших його характеристик відносимо: цілісність – глибинну 

інтеграцію підсистем освіти, а не механічне їхнє поєднання; наступність ланок 

– ґрунтування на спільній єдиній платформі, коли наступна ланка є логічним 

продовженням попередньої. Це досягається завдяки запровадженню 

наскрізних навчальних планів й адаптованих програм, унаслідок чого не 

тільки досягається означена наступність, а й виключається дублювання 

навчального матеріалу, що пропонується для опрацювання в педагогічному 

коледжі та вищій педагогічній школі. Унаслідок наскрізної вертикальної 

інтеграції ступенів безперервної освіти і горизонтальної координації структур, 

забезпечується високий рівень організаційного поєднання різних аспектів 

діяльності суб’єктів педагогічного процесу. 

Головні завдання НПК убачаються нами в упорядкуванні та координації 

діяльності з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, пошук 

оптимальних шляхів управління системою професійної педагогічної освіти, 

передбачення освітніх потреб для випереджального розвитку освітнього 

процесу, орієнтованого на перспективу. Кінцева мета – органічне поєднання 

всіх зацікавлених закладів в єдиний комплекс безперервної педагогічної освіти 

конкретної системи. 

У НПК вищий навчальний заклад посідає центральне місце. 

Об’єднуючи навколо себе освітню ситуацію і заклади системи освіти, він 

продукує посилення її наукового потенціалу на основі інтеграції з 

педагогічною практикою (спільне проведення з педколективами базових 

навчальних закладів досліджень з теорії і практики педагогічної освіти та 

запровадження одержаних результатів у навчально-виховний процес). Це 



стає передумовою значного підвищення ролі суб’єктів управління – 

ректорату, деканів, завідуючих кафедрами і викладачів. Вони створюють 

інтегративні блоки зі спеціальностей і дисциплін, які включають матеріал, 

що вивчається і в педколеджі, і у ВНЗ. Ректорат виконує координацію роботи 

у вищому навчальному закладі та всіх базових і додаткових навчально-

виховних закладах, що є складовими комплексу. 

Керівництво діяльністю НПК покладається на Раду, очолювану 

ректором ВНЗ, яка визначає структуру і зміст педагогічної освіти, затверджує 

навчальні плани і програми суб’єктів комплексу, визначає тематику 

дослідницьких робіт, створює тимчасові колективи для розробки 

пріоритетних науково-дослідних проблем в галузі педагогічної освіти. 

У формуванні НПК можна виокремити три етапи: 

Перший етап. Неконтрольована передача знань, умінь, навичок від 

однієї освітньої системи до іншої, що зумовлено слабким взаємозв’язком між 

базовими компонентами комплексу. 

Другий етап. Набуває обертів процес інтеграції між підсистемами 

педагогічної освіти, виникають різноманітні форми їхньої взаємодії, які 

ґрунтуються на довготермінових цільових програмах. Завдяки цьому 

відбувається посилення взаємозв’язків між навчально-виховними закладами 

комплексу. 

Третій етап. Досягнення високого рівня інтеграції у роботі базових 

навчально-виховних закладів, чіткої координації елементів комплексу як по 

вертикалі, так і по горизонталі. Це сприяє посиленню наступності в передачі 

знань, умінь і навичок від одного навчального закладу до іншого [4, 34]. 

Комплекс створює сприятливі умови для безперервного «занурення» 

студентів у сферу майбутньої професійної діяльності, дає змогу вивчати, 

узагальнювати й накопичувати передовий досвід, оперативно апробовувати 

досягнення педагогічної науки, оновлювати й узагальнювати організацію та 

зміст професійної педагогічної підготовки, в тому числі шляхом залучення 

досвідчених учителів і викладачів у ВНЗ. 

Створення НПК дає змогу більш ефективно розв’язувати проблему 

науково-дослідної роботи студентів. Починаючи з першого курсу, студенти 

перебувають у максимально наближених до реальної педагогічної дійсності 

умовах, адже комплекс передбачає переміщення частини навчальних занять у 

базові заклади, майбутні вчителі можуть залучатися до вирішення 

актуальних наукових питань, виконувати курсові і дипломні роботи на основі 

конкретних завдань освітніх закладів. Ураховуючи рівень професійної освіти, 

який дає педагогічний коледж, у вищих педагогічних навчальних закладах 

варто замість циклу предметів так званих загальноосвітніх навчальних 

дисциплін забезпечити студентам, як це практикується в усіх університетах 

світу, можливість поглибленої роботи в наукових лабораторіях при кафедрах 

відповідно до індивідуальних нахилів, інтересів за одним з напрямів 

навчальної діяльності, що передбачені для відпрацювання в початковій 

школі. 

Цей підхід допоможе вирішити таке важливе завдання професійної 



педагогічної підготовки, як перехід від масово-репродуктивного виробництва 

фахівців до їхньої індивідуально-творчої підготовки, виявлення і формування 

творчої особистості вчителя. 

У традиційній системі освіти модель педагогічної діяльності 

виявляється в формі номенклатури методів професійної діяльності, але вони 

далеко не завжди реалізуються в методичних діях, не визначені в навчальних 

програмах. Натомість, в умовах комплексу «педколедж – ВНЗ» з’являється 

можливість для постійного залучення студентів до сфери професійної 

діяльності, що забезпечує формування в майбутніх учителів початкових 

класів здібностей творчого ставлення до «книжкових» знань, глибше 

осмислення їхньої теоретичної і методичної функції стосовно практики, 

перетворення на продуктивні засади для вироблення загальнопедагогічних і 

спеціальних умінь, способів здійснення того чи іншого виду професійної 

діяльності. 

Традиційна система освіти спрямована на підготовку 

вузькопрофільних педагогічних кадрів. Організація навчального процесу 

ґрунтується на суворо уніфікованих навчальних планах, спецкурсах 

дисциплін, знання яких іноді має короткотермінове застосування. Унаслідок 

цього частина випускників виявляється неспроможною адаптуватися до 

нових соціально-економічних умов, виконувати нові професійні завдання. Ця 

система має переваги в тому випадку, коли підготовка вчителя початкових 

класів орієнтована на незмінну в часі професійну діяльність [2, 17]. 

НПК сприяє розв’язанню проблеми варіативності професійної 

підготовки, відкриває можливості для створення нових перспективних 

спеціальностей, запровадження нових дисциплін, сучасних технологій 

навчання. Сутність його функціонування полягає в тому, що індивід як носій 

природних цінностей, одержує можливості для самореалізації: вищий 

навчальний заклад надає освітні послуги, а особистість сама обирає власну 

траєкторію освіти.  

Завдяки координації і взаємній адаптації навчальних планів і програм, 

випускники педагогічних коледжів стають особливим резервом для 

підвищення кваліфікації у ВНЗ. Позитив цього вбачаємо в тому, що студенти 

цілеспрямовано займаються одним видом професійної діяльності, набувають 

досвіду і розвивають професійні вміння та навички до рівня спеціаліста 

вищої кваліфікації, переходячи від одного професійно-освітнього рівня до 

іншого. У них формується ставлення до знань як до цінності, розвивається 

почуття відповідальності за одержану освіту, формується потреба до 

подальшого вдосконалення наявних знань, вироблення індивідуальної 

освітньої стратегії. Залучення до навчання в умовах НПК дає змогу 

випускникам педколеджа обирати індивідуальну траєкторію підвищення 

професійної кваліфікації. Випускник може розпочати роботу за 

спеціальністю, а через певний час продовжити навчання у ВНЗ, розпочати 

роботу за спеціальністю і заочно навчатися у ВНЗ, продовжити очне 

навчання. 

НПК стимулює інноваційні процеси в освіті, розширює можливості 



використання активних і творчих методів навчання, сприяє створенню таких 

умов, за яких особистість самостійно прагне підвищення рівня своєї 

освіченості та загальної культури протягом усього життя, переорієнтовує 

освіту з безособових потреб держав чи відомства на освітні потреби людини. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне сформулювати деякі 

рекомендації, врахування яких стане в нагоді при створення науково-

педагогічного комплексу «педагогічний коледж – вищий навчальний заклад». 

По-перше. Визначити за ступенями (педколедж – ВНЗ) вимоги до 

змісту та рівня підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

По-друге. Всебічно враховувати потреби сучасної початкової школи, 

безперервність і наступність підготовки вчителя. 

По-третє. Розробити наскрізний навчальний план, скласти орієнтовні 

програми дисциплін, які входять до психолого-педагогічного і предметного 

блоків державного освітнього стандарту, для впровадження в педагогічному 

коледжі та у ВНЗ при підготовці вчителів початкових класів. 

Зміст навчальних курсів має спрямовуватися не на вивчення готових 

рецептів щодо навчання молодших школярів, а на розвиток методичного 

мислення вчителя, формування в нього вмінь здійснювати методичну 

діяльність. Реалізація цього завдання передбачає обов’язкову розробку нової 

технології підготовки майбутніх учителів початкових класів. В її основу слід 

покладати навчання через вирішення спеціальним чином сконструйованих 

завдань, які можуть виступати як носії пізнавальної інформації, як методи 

організації різного роду діяльності (навчально-пізнавальної, методичної, 

дослідницької, організаторської тощо), як «спонукачі» до спілкування, як 

спосіб перевірки рівня професійної підготовки випускника. 
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