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У статті розглядаються проблеми розвитку педагогічної освіти в країнах 
Європейського Союзу, зокрема, Федеративної Республіки Німеччини.

Одним з пріоритетів освітньої політики Європейського Союзу є створення 
нової моделі вчителя. З цього приводу Czesław Kupisiewicz зазначає, що "вчитель 
повинен мати академічну освіту, вміти вчитися, бути здатним до вироблення цих 
навичок у своїх учнів, швидко і ефективно реагувати на все, що є прогресивним 
і творчим. Важливим елементом є любов до своєї роботи, а також постійне 
удосконалення професійних навичок. Нові економічні, суспільні і політичні зміни 
ставлять перед вчителями нове завдання. Вони мусять виховувати учнів як громадян 
Європи" [3, с.121].

Незважаючи на те, що окремі країни Європейського Союзу здійснюють 
фахову підготовку вчителів, виходячи з власного досвіду, Європейський Союз 
намагається створити однорідну модель вчителя. Створення нової "міжнародної" 
моделі вчителя спонукає вчителів до оволодіння компетенціями в нових сферах, 
розширення співпраці зі своїми колегами, батьками учнів і іншими представниками 
суспільства. Від вчителів очікується, зокрема, що "вводячи учнів в світ праці і 
забезпечуючи роботою, вони будуть прищеплювати позитивне ставлення до неї, чим 
зможуть підготувати своїх вихованців до професійного життя і бути порадниками 
в цій сфері, бо заохочуватимуть учнів до пізнавання, до розуміння інших країн" 
[9, с.35]. Функції та завдання вчителя полягають у встановленні зв’язку навчання 
з реальним життям, у визначенні і врахуванні особливостей виховання, у наданні 
допомоги у формуванні освітніх і життєвих планів учнів. Саме тому виділяємо такі 
функції вчителів: виховну (дидактичну), виховательську, опікунську, посередню, 
орієнтуючу (надання життєвого напряму), дослідницьку. 

Педагогічна освіта в Німеччині являє собою різноманітну, проте добре 
налагоджену освітню галузь, яка будується з урахуванням особливостей і характеру 
шкільної освіти. У ФРН зберігається різнотипність освіти педагогів, яких готують 
університети, вищі педагогічні, технічні, спортивні, музичні школи (вищі навчальні 
заклади), академії мистецтва. Кожному типу підготовки притаманний свій статус, 
свої терміни навчання, а також якість одержуваної освіти [11, с.168].

Вивчення науково-педагогічних джерел і методичної літератури дало змогу 
охарактеризувати систему категорій вчителів у Німеччині. Система категорій вчителів 
в німецькій освітній системі виглядає наступним чином: вчителі дошкільних закладів 
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і основних шкіл (вищі педагогічні школи); вчителі початкових класів середньої школи 
(вищі професійні заклади); вчителі старших класів середньої школи (університети) 
[6, с.100]. Найважливішим показником, що визначає місце вчителя в професійній 
ієрархії, є тип навчального закладу, який закінчив майбутній вчитель перш, ніж 
розпочати професійну кар'єру. Питаннями набору абітурієнтів, забезпечення 
майбутніх фахівців роботою, звільненням вчителів в Німеччині займається 
Федеральне міністерство освіти. Воно займається, головним чином, визначенням 
стратегічних напрямів розвитку освіти, координацією освітньої політики.

Підготовка вихователів та працівників дошкільних закладів здійснюється у 
так званих Fachschulen für Sozialpädagogik або в інших установах. Наявність диплома 
таких педагогічних закладів дозволяє працювати в дошкільних закладах, в будинках 
догляду за дитиною, спеціальних школах, школах-інтернатах і т.п. Програми 
підготовки вихователів відрізняються залежно від окремих федеральних земель, 
хоча головні принципи встановлюються через Постійну конференцію міністрів 
освіти. Термін такого навчання 3 роки, включаючи 1 рік практичної підготовки 
за місцем роботи. Проведення педагогічної практики включає семінари вчителів 
Studienseminare, освітнє право, елементи предметної підготовки (особливо методику 
викладання того чи іншого предмета), обрані елементи педагогічних теорій. Під 
час проходження педагогічної практики майбутні вчителі не є винятковими 
спостерігачами занять, вони стають найбільш активними їх учасниками під 
керівництвом вже кваліфікованих вчителів. 

Підготовка майбутніх вчителів початкової та головної школи, що триває 
упродовж трьох років, також передбачає навчальну практику у формі щотижневих 
відвідувань кількох шкільних уроків з наступним обговоренням їх під керівництвом 
викладача. В окремих землях проводиться також шеститижнева соціальна та 
економічна практика. Проте в трьох землях (Гамбург, Північна Рейн-Вестфалія, 
Гессен) шкільна практика перенесена на період підготовчої служби [11, с. 169].

Майбутні вчителі гімназій, реальної, професійної школи здобувають освіту 
в університетах, вищих технічних навчальних закладах, технічних університетах. 
На базовому етапі навчання протягом двох років забезпечують загальнотеоретичну 
підготовку кандидатів на посаду вчителя. Теоретичне навчання майбутніх учителів 
закінчується першим державним науковим іспитом. Іспити з обраних дисциплін 
проводять в усній або письмовій формі; оцінюючи відповіді, ураховують якість 
наукової самостійної роботи. Індивідуально опрацьовуючи завдання, студенти 
глибше ознайомлюються з обраними спеціальностями, більше уваги приділяють 
вивченню педагогічних дисциплін. Після першого наукового іспиту розпочинається 
друга фаза навчання – підготовча робота до вступу в теорію й практику вчительської 
професії, що закінчується другим державним іспитом, який дає право зарахувати 
претендента на посаду. Друга фаза передбачає теоретичну (науково-практична 
робота, усний, письмовий екзамен) і практичну (пробні уроки) частини [10, с.43 ].

У ході наукового пошуку [2, 6, 7] виявлено, що професійна підготовка 
майбутніх вчителів у Німеччині незалежно від федеральної землі проходить в два 
етапи та носить теоретичний і практичний характер. Такий поділ є дуже важливим 
оскільки передбачає вивчення не тільки теорії, але також і проходження необхідної 
для майбутнього вчителя практики, яка дозволить йому в певній мірі призвичаїтися 
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до професії. Особливості такої підготовки відмічала у своєму дослідженні 
Л.П.Пуховська, зазначаючи, що "незамінною залишається двофазовість професійної 
підготовки: перша фаза – академічна – завершується складанням першого державного 
екзамену; друга фаза – практика – полягає у так званому стажуванні, тобто роботі з 
неповним навантаженням у школі, поєднаній з відвідуванням трьох семінарів" [11, 
с. 173].

Перший етап (фаза) (Studium) включає дослідження в галузі того чи 
іншого розділу шкільної програми. Підготовка може відбуватися в різних вищих 
навчальних закладах: університетах, академіях мистецтва і музики, політехнічних 
вищих навчальних закладах. Курс навчання стислий і спрямований на підготовку 
студента до роботи у школі визначеного типу, отже, предметні курси предметних 
тієї чи іншої спеціалізації, спрямовані на можливість виконання певного обсягу 
роботи в Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Структура шкіл в 
окремих федеральних землях не однорідна, тому в програмах навчання береться до 
уваги підготовка майбутніх вчителів до більше, ніж одного типу школи. Підготовка 
вчителів для Grundschule, Hauptschule, Realschule триває 3-4 роки (6-8 семестрів), 
тоді як для дуже престижних Gymnasium підготовка триває 4-5 років. Майбутні 
вчителі іноземних мов мають змогу 1-2 семестри навчатися за кордоном. Програма 
підготовки охоплює розділи: теорію педагогіки і педагогічну практику, вивчення 2 
або більше предметів, а також ґрунтовне вивчення дидактики залежно від типу і рівня 
школи, педагогічну практику в школах під час міжсеместрових канікул упродовж 
4-12 тижнів, залежно від федеральної землі [5, с.91-92].

Підготовка і педагогічна практика реалізовані одночасно за декількома 
напрямами. Підготовка вчителів мистецтва, зазвичай, здійснюється за двома 
спеціальностями (вводиться додаткова спеціальність, що передбачає можливість 
викладати ще один предмет окрім мистецтва). Перша фаза завершується першим 
державним іспитом Erste Staatsprüfung. Отримання цього свідоцтва є умовою, щоб 
приступити до наступної, другої фази підготовки [5, с.91-92].

Другий етап (фаза) (Vorbereitungsdienst) спрямований головним чином на 
проведення педагогічної практики в школах у процесі безпосередньої викладацької 
діяльності, а її метою є підготовка майбутнього вчителя до практичної роботи в школі 
на основі добре засвоєної теорії. Як відомо, завдяки практиці майбутньому вчителеві 
вдається легше і краще пристосуватися до нових вимог, запитів, які висуваються в 
школі. Практика дуже цінна для майбутнього вчителя, бо дає йому шанс перевірки 
себе в цій професії, і вже через короткий період дозволить зробити перевірку вже 
набутої педагогічної майстерності. Практика дозволить оцінити, чи особа володіє і 
виконує навички і вимоги до виконання професії вчителя, оскільки, як відомо, теорія 
це одне, а практика – інше, тобто уміле використання своїх можливостей, здібностей, 
що випливають з кожної сфери: інтелектуальної, особистісної, емоційної [5, с.91-92].

Майбутні вчителі набувають навичок: ретельної підготовки до ведення уроку, 
безпосереднього його проведення, а також аналізу уроку; ефективної роботи в 
учительському колективі, з батьками і учнями; розуміння прав і обов'язків вчителів. 

У другій фазі за педагогічною діяльністю майбутнього вчителя спостерігають 
наставники і керівники закладу. Практика триває від півтора року до двох років. Цей 
етап також закінчується державним іспитом, який складається з дисертації, усного 
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іспиту, а також двох уроків, проведених у присутності екзаменаторів. 
Тривалість і форма випробовувального терміну (або періоду підготовчої 

служби) в учительській кар'єрі різні і залежать від ступеня професійної кваліфікації. 
У Німеччині необхідність проходження періоду підготовчої служби випливає із 
запитів, пов'язаних з прийняттям вчителя до числа державних службовців, які 
відповідно мають виконати визначені умови. У більшості країн це формальна вимога, 
тому що уряд завжди дбає про постійне працевлаштування. Основною метою 
випробовувального терміну працевлаштування молодих вчителів є спроба заохотити 
їх до підвищення кваліфікації. 

Обов'язки вчителя в школі не обмежуються тільки викладанням певних 
дисциплін, вони доповнюються контролем, адмініструванням, оцінюванням робіт 
учнів, роботою з батьками. Зазвичай, це позакласна робота. Чіткого визначення 
норм часу, відведеного на позакласну роботу, не існує. Під час практики майбутні 
вчителі одержують заробітну платню, проте вона значно нижча, ніж зарплатня 
кваліфікованого вчителя. Першість в працевлаштуванні мають особи, які одержали 
найвищі оцінки з державних іспитів.

Педагогічна практика в школі здійснюється у таких формах: Tagespraktika, 
коли підготовка уроків та подальше їх обговорення відбувається на заняттях із 
педагогіки та методики, а відвідування уроків триває протягом семестру (паралельно 
із заняттями або відразу після їх закінчення); Blockpraktika, коли підготовка уроків та 
подальше їх обговорення також проходить на заняттях із педагогіки та методики, але 
студенти відвідують уроки в період, вільний від занять; це триває впродовж чотирьох 
тижнів [10, с.49].

Таким чином, обидві фази педагогічної підготовки вчителів в Німеччині 
проводяться на дуже високому рівні, саме тому вчителі – дуже добре підготовані до 
своєї професії випускники. Іспити першої і другої фази охоплюють великий обсяг 
матеріалу, одночасно проведення практичного іспиту дозволяє допущення до роботи 
майбутнього вчителя, який оволодів під час практики певними професійними 
вміннями. Цей етап дуже необхідний для того, щоб майбутній вчитель сам оцінив 
себе і усвідомив специфіку цієї професії. 

У педагогічній підготовці вчителів Німеччини виділено дві основні моделі: 
модель інтегрованої підготовки, що застосовується під час підготовки вчителів 
дошкільних закладів і основних шкіл, в молодших класах середньої школи; послідовна 
модель підготовки вчителів. У Німеччині обидві ці моделі між собою пов'язані у 
зв’язку з академічною і професійною практичною підготовкою. Загальна підготовка, 
як і предметна, пов’язані з професійною підготовкою (педагогічна практика, навчання 
за визначеною спеціальністю), створюючи таким чином інтегровану модель. Модель 
підготовки вчителів, що ґрунтується на теорії, має на меті підготувати майбутніх 
вчителів до здатності і вміння розкривати власну індивідуальність. У роботі вчителя 
індивідуальність є головною властивістю його позиції, оскільки від нього залежить, 
як він впливатиме на своїх вихованців [5, с.100].

Залежно від ступеня й типу школи, де студент хотів би працювати, закінчивши 
університет, він може обіймати різноманітні вчительські посади: учитель першого 
ступеня – Primarstufe (учитель початкової школи); учитель другого ступеня І – 
Sekundarstufe I (учитель 5-10 класів базової, реальної школи, гімназії та загальної 



23

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

школи); учитель другого ступеня ІІ – Sekundarstufe II (учитель 11-13 класів гімназії 
та загальної школи). На практиці багато студентів здобуває право обіймати дві 
вчительські посади. Особливо часто спостерігається комбінація посади вчителя 
другого ступеня І і другого ступеня ІІ. Тривалість навчання для отримання посади 
вчителя першого ступеня і другого ступеня І становить 6 семестрів (3 роки), 
учителі другого ступеня ІІ навчаються 8 семестрів (4 роки). Один додатковий 
семестр призначають для складання іспитів, і лише після цього проводять дворічну 
педагогічну практику [10, с.44 ].

Після завершення професійного навчання і початку трудової діяльності 
молодий педагог потрапляє в систему післядипломної освіти, що надзвичайно 
розгалужена та диференційована в Німеччині. Щодо змісту, мети та завдань, її 
поділено на власне підвищення кваліфікації вчителів (die Forbidding) і розширення 
кваліфікації педагога за рахунок здобуття додаткової спеціальності (die Weiterbildung) 
[10, с.51].

За підвищення професійної кваліфікації вчителів в Німеччині відповідають 
федеральні землі. У відповідних законах зафіксовано важливу роль удосконалення 
професійних знань і умінь вчителів з метою пристосування освіти до швидких змін в 
науці, технологіях, економіці, а також на ринку праці. Якщо розглядати цю проблему 
з боку етики, то учитель постійно повинен удосконалювати свою педагогічну 
майстерність. Курси з підвищення кваліфікації проводять: університети; міські 
інститути удосконалення вчителів; інститути удосконалення вчителів, приватні 
загальнорегіональні інститути удосконалення вчителів; регіональні інститути 
удосконалення вчителів і шкільних програм; Німецький інститут кореспондентських 
курсів [2, 6, 7].

Федеральні землі співпрацюють з міжрегіональними інститутами, наприклад: 
спілкою учителів; протестантською церквою; католицькою церквою [2, 6, 7].

Велика роль у проведенні курсів для вчителів належить у Німеччині 
"модераторам". Це фахівці, які мають величезний досвід роботи в школі, на 
курсах вони виконують роль інструкторів. Модераторів готують до цієї роботи на 
спеціальних курсах, які тривають навіть кілька років [2, 6, 7].

Н.В.Махиня виділяючи типи закладів для підвищення кваліфікації вчителів 
Німеччини наголошує на багаторівневому характері післядипломної педагогічної 
освіти, зокрема, міжземельному, земельному, регіональному та шкільному [10, с.54]. 
На міжземельному рівні реалізують програми міжнародного обміну, організовують 
спільні заходи Земельних інститутів: навчальні поїздки вчителів землями ФРН та 
до інших країн, заочне навчання тощо. Проведення всіх заходів на міжземельному 
рівні перебуває під контролем різних закладів, наприклад, незалежних академій, 
консульств відповідних держав у Німеччині, Німецького заочного інституту та ін. 
Земельний рівень – це система роботи з підвищення фахового рівня вчителів на 
території однієї з федеральних земель. Регіональний рівень – це  курси підвищення 
кваліфікації при вищих навчальних закладах, семінари, конференції. На шкільному 
рівні об’єктом організації системи післядипломної освіти вчителів і безпосереднім 
місцем її проведення є школа і вчителі. У Німеччині такий рівень післядипломної 
освіти – найпоширеніший, це пояснюється не тільки мінімальними бюджетними 
витратами, а й тим, що земельні міністерства вбачають у такому підході можливість 
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перетворити вчителів з "інструмента" в "рушійну силу" реформ освіти. [10, с.54-55].
Післядипломна педагогічна освіта працевлаштованих вчителів являє собою 

процес набуття ними вищих фактичних і формальних кваліфікацій на курсах 
підвищення кваліфікації. Серед форм післядипломної освіти вчителів у Німеччині 
виділяємо: літні студії для випускників середніх шкіл; літні студії для 2- річних 
випускників вчителевих студій, а також вчителів з середнім навчанням (ліцензіат); 
літні студії для І ступеня (циклу) навчання для випускників 3-річних студій в 
університетах і вищих педагогічних школах, а також для випускників колегій; 
спеціальні студій, що призводять до здобуття кваліфікації з другого навчального 
предмета і нового факультативного зайняття; студії та іспити екстернату та 
індивідуальні заняття.

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури з проблем розвитку 
педагогічної освіти у Федеративній Республіці Німеччини дав змогу виявити, що: 
підготовка вчителів здійснюється у вищих педагогічних школах, у вищих навчальних 
закладах технічного, спортивного музичного профілю, в університетах, академіях 
мистецтва; система категорій вчителів в німецькій освітній системі виглядає 
наступним чином: вчителі дошкільних закладів і основних шкіл; вчителі початкових 
класів середньої школи; вчителі старших класів середньої школи; вчителі гімназій, 
реальної, професійної шкіл; професійна підготовка вчителів здійснюється за двома 
фазами, зокрема, теоретична фаза – Studium, практична фаза – Vorbereitungsdienst; 
у педагогічній підготовці вчителів переважає дві основні моделі: інтегрована модель 
та послідовна; серед форм післядипломної освіти вчителів у Німеччині виділяють: 
літні студії для випускників середніх шкіл; літні студії для 2- річних випускників 
вчителевих студій, літні студії для І ступеня (циклу) навчання для випускників 
3-річних студій в університетах і вищих педагогічних школах; спеціальні студій; 
студії та іспити екстернату та індивідуальні заняття.
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