
12 

УДК 378.4.+37.01:51 
Глузман О. В. 

 
 

IСТОРИЧНI ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
УНIВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГIЧНОЇ ОСВIТИ 
У СВIТОВОМУ I НАЦIОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТI 

 
 

У статті обґрунтовано й конкретизовано iсторико-методологiчнi засади, що 
дало змогу суттєво осмислити і визначити феномен та iсторичну генезу унiвер-
ситетської педагогiчної освiти. Головна мета наукового пошуку – реалізація 
системно-iсторичного пiдхiду до дослiдження унiверситетської педагогiчної освiти в 
Україні. 

Ключові слова: університетська педагогічна освіта, системно-історичний підхід, 
етапи розвитку університетської педагогічної освіти. 

 
В статье обоснованы и конкретизированы историко-методологические основы, 

которые представили возможность осмыслить сущность, определить феномен 
и исторический генезис университетского педагогического образования. Главная 
цель научного поиска – реализация системно-исторического подхода к исследованию 
университетского педагогического образования в Украине. 

Ключевые слова: университетское педагогическое образование, системно-
исторический подход, этапы развития университетского педагогического обра-
зования. 

 
The historical and methodological grounds which give an opportunity to comprehend 

the essence, to define the phenomenon and historical genesis of university pedagogical 
education are grounded and concretized in the article. The main goal of scientific 
research is the realization of the systemic and historical approach to the investigation of 
pedagogical education at universities in Ukraine. 

Key words: university teacher education, system-historical approach, the stages of 
development of university teacher education. 

 
 
Науковий пошук шляхів становлення та розвитку 

університетської педагогічної освіти передбачає 
два головних напрями пошуку. Перший, традицiйний, 
включає iсторичний опис виникнення i становлення 
окремих унiверситетiв у часовiй послiдовностi, їх 
трансформування залежно вiд соцiальних та еко-
номiчних умов, аналiз специфiки функцiонування 
порiвняно з iншими спецiальними освiтніми за-
кладами. Проте орiєнтацiя на системне вивчення 
соцiокультурного явища, яким є унiверситетська 
педагогiчна освiта, зумовила вибiр іншого шляху 
пошуку. Вiн передбачає не тiльки осмислення 
iсторичного досвiду, але й створення концептуальних 
моделей унiверситету з метою розв’язання iснуючих 
проблем i досягнення нового рiвня унiверситетської 
педагогiчної освiти. Такого роду пошук пов’язаний з 
фiлософiєю i методологiєю унiверситетської освiти 
та спрямовується на визначення мети, цiннiсних 
орiєнтацiй, функцiй унiверситету, одержання вис-
новкiв, результатiв, рекомендацiй, що сприяли б 
цілеспрямованим змiнам у стратегiї освiти. 

Для дослiдження тенденцiй розвитку унiверси-
тетської педагогiчної освiти велике значення має 
системно-порiвняльний аналiз професійно-педаго-

гічної пiдготовки вчителiв в Українi і зарубіжних 
країнах. У 80-90-х рр. XX столiття педагогiчна освiта 
в розвинутих країнах свiту була суттєво перебудо-
вана. В новiй системi пiдготовки вчителiв знайшли 
вiдображення характернi особливостi розвитку та 
досягнень зарубiжної вищої педагогiчної школи; 
нацiональнi риси, зумовленi культурними традицiями, 
рiвнем економiки, науки i технiки. Реформи, що 
здiйснюються в системi вищої освiти розвинутих 
країн, визначили новi тенденцiї. Насамперед вони 
стосуються зближення унiверситетської фундамен-
тальної освiти із спецiальним професiйним навчанням. 
Центрами пiдготовки педагогiчних кадрiв в роз-
винутих країнах стали унiверситети. 

Для розвитку унiверситетської педагогiчної освiти 
характернi процеси диверсифiкацiї та iнтеграцiї. 
Процеси диверсифiкацiї у структурi вищої школи 
сприяли створенню консорцiумів або асоцiацiй, до 
яких входять нові типи вищих навчальних закладiв 
(унiверситети комплексної підготовки, унiверситети 
спецiалiзованого типу), а також органiзацiї нових 
структурних пiдроздiлiв (багатопрофільнi факультети, 
департаменти, «центри вiдкриття», навчально-науковi 
об’єднання, комплекснi вiддiлення). 
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Тенденцiя до iнтеграцiї простежується в переходi 
вiд концепцiї «вищої освiти» до концепцiї «після-
середньої освiти», яка передбачає неперервну 
пiдготовку вчителiв рiзного фаху, спецiалiзацiй i 
профілiв. Система неперервної педагогiчної пiдго-
товки, як правило, включає п’ять циклiв: довузівський, 
перехiдний (неповна вища освiта), базовий (вища 
освiта, здобуття ступеня бакалавра та диплома вчи-
теля) i двох пiслядипломних форм освiти: здобуття 
ступеня магістра i ступеня доктора фiлософiї (з 
педагогiчних наук). Органiзацiйна структура ступенiв 
у зарубіжних унiверситетах сприяє iнтеграцiї рiзних 
рiвнiв системи освiти. Основною її позитивною 
якістю вважається можливiсть змiни галузей навчання 
i рiвнiв пiдготовки, що дає змогу лiквiдувати недоліки 
в структурi непреревної освiти. 

У зарубiжних унiверситетах немає єдиних вимог 
до абiтурiєнтiв. Проте можна видiлити основнi 
критерiї, якими керуються там при «вiдкритому», 
«конкурсному», «вибірковому» вiдборі їх: успiшність 
випускника школи, його особистiсні якостi, мотиви 
вибору професiї, рiвень довузівської професiйної 
пiдготовки. Iнтенсивна розробка i впровадження 
навчальних програм, що мають мiждисциплiнарний i 
проблемний характер, є прогресивною тенденцiєю 
в оновленнi змiсту унiверситетської педагогiчної 
освiти. На думку американських дослiдникiв, мiж-
дисциплiнарнi програми «є кращим нововведенням» 
у її системi за останнi роки (Mc. Henry D. E.). 

Провiдними умовами пiдвищення ефективностi 
педагогiчного процесу в унiверситетах є диферен-
цiація i iндивiдуалiзацiя змiсту освiти, якi вiдби-
ваються в модульній органiзацiї навчального процесу, 
використанні варіативних програм, вiльному виборi 
дисциплiн та об’єкта дослiдження в межах програми. 
Впровадження модульної структури предметiв у 
навчальні програми пiдготовки вчителiв в унiвер-
ситетi дали змогу комбiнувати навчальний матерiал з 
рiзних галузей знань, наблизити фундаментальну, 
спецiальну та професiйну пiдготовку до сучасних 
педагогiчних вимог. В унiверситетах застосовується 
система залiкових одиниць, яка комiсiєю Карнегi 
названа «ключем, що вiдчиняє шлях до мобiльностi» 
i «гарантією отримання вищої освiти». 

Одним із основних напрямiв розвитку унiвер-
ситетської педагогiчної освiти стає iнтеграцiя 
навчання з практичною дiяльнiстю. Ця тенденцiя 
знаходить своє відображення у збiльшеннi часу, що 
вiдводиться на педагогічну практику, впровадженнi 
рiзних форм органiзацiї педагогiчної дiяльностi пiд 
час навчання та пiслядипломного пiдвищення ква-
лiфiкацiї. Прогресивною тенденцiєю є реалiзацiя 
вiдповiдальностi за професiйно-педагогiчну пiдго-
товку фахiвцiв усiх пiдроздiлiв унiверситету, а не 
лише школи чи педагогiчних факультетiв. 

До системи унiверситетської педагогiчної освiти 
в зарубіжних країнах входить пiдвищення квалiфiкацiї 
педагогiчних кадрiв, особливістю якого є створення 
нових форм i програм пiдготовки «лiцензованих» 
та «артикульованих» учителiв, учителiв-дослiдників, 
експертiв, фахiвцiв у галузi органiзацiї та управління 
освiтою. 

Внаслiдок проведених реорганiзацiй у 80-90-х рр. 
XX століття у розвинутих країнах вдалося наблизити 
розв’язання деяких важливих завдань унiверситет-
ської педагогiчної освiти: 

− визначити стандарти педагогiчної освiти, склад 
і змiст навчальних програм та курсiв, необхiдних і 
достатнiх для якiсної пiдготовки педагогiчних пра-
цiвникiв; 

− розширити профiль професiйно-педагогiчної 
пiдготовки за рахунок отримання не однiєї, а двох-
трьох спецiальностей, пiдвищити компетентнiсть 
вчителiв із спецiальних предметів i курсів, пов’язаних 
з дисциплiнами, що викладаються; 

− реалiзувати пiдходи, спрямованi на 
вдосконалення науково-дослiдницької пiдготовки 
вчителiв у галузі теорiї та практики навчання, 
фiлософiї і методологiї освiти; 

− cтворити систему стимулювання школярiв i 
студентiв, що пов’язують своє життя з учитель-
ською професiєю, а також фахiвцiв у iнших галузей 
знань, якi прийняли рiшення про перепiдготовку i 
отримання сертифікату на право займатися педа-
гогiчною дiяльнiстю. 

Вивчення досвiду становлення i розвитку унi-
верситетiв України, їх дiяльності в рiзних умовах 
(нацiонального гноблення, революцiйних перебудов, 
адмiнiстративно-командної системи управлiння, дер-
жавної незалежностi), особливостей етапів станов-
лення, облiк досягнень i помилок у ретроспективному 
оглядi мають особливе значення для побудови 
цiлiсної системи унiверситетської педагогiчної освiти. 

Пiдготовка фахiвцiв, у тому числi педагогiв, в 
окремі перiоди iсторiї вiтчизняної унiверситетської 
освiти набувала рiзних масштабів, форм, виявлялася 
в рiзноманiтних типах i видах. Принципове значення 
для цього дослiдження має той факт, що класичнi 
унiверситети України, незалежно вiд часу їх 
заснування, особливостей становлення, завжди здiй-
снювали пiдготовку викладачiв рiзного фаху i 
профiлю. Сьогоднi педагогiчна освiта у вiтчизняних 
класичних унiверситетах розвивається як частина 
системи вищої педагогiчної освiти з урахуванням 
iсторичних традицiй, сучасних тенденцiй, що мають 
мiсце у вiтчизнянiй та зарубіжних освiтніх системах. 

Дiяльнiсть Львівського університету є важливою 
сторiнкою в iсторiї вiтчизняної унiверситетської 
педагогiчної освiти. У XVIII-XIX cт. він стає першим 
науковим i освiтнiм центром на захiдноукраїнських 
землях. Тут починає формуватися українська науково-
педагогiчна школа, ведеться пiдготовка викладачiв 
для вищих i середнiх навчальних закладiв, у 
друкарнi видаються працi, якi мають дидактичну 
спрямованiсть. 

Вiдкриття Харкiвського, Київського i Новоро-
сiйського (Одеського) унiверситетiв пов’язане з 
формуванням у першiй половинi XIX cт. концепцiї 
державної освiтньої полiтики. Починаючи з 1803 року, 
унiверситетська система поступово закрiплювала 
навчальну орiєнтацiю як провiдну функцiю, яка в 
значнiй мiрi сприяла процесу девальвацiї класичної 
унiверситетської iдеї. На вiдмiну вiд зарубiжних 
моделей, науковi дослiдження поступово все бiльше 
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зосереджувались у дослiдницьких iнститутах Академiї 
наук. Ця тенденцiя вплинула на поступове пере-
творення унiверситетiв у провідні освiтнi центри, 
науковi дослiдження в яких вiдiйшли на другий план. 

У перiод становлення вiтчизняної унiверситетської 
педагогiчної освiти в першiй половинi XIX cт. 
педагогiчна пiдготовка мала яскраво виражену 
практичну спрямованiсть. У другiй половинi XIX ст. 
на перший план виходить питання про необхідний 
обсяг теоретичних знань, якими повинен володiти 
педагог. Створенi на початку XIX ст. при унiвер-
ситетах педагогiчнi iнститути вперше в iсторiї 
унiверситетської педагогiчної освiти поставили 
питання про спецiальну пiдготовку вчителiв як в 
умовах очної форми навчання, так i екстернатом. 
При унiверситетах органiзовуються курси для 
вчителiв гiмназiй, проводяться першi вчительськi 
з’їзди. Вiдкриття кафедр педагогiки сприяло розвитку 
педагогiчної науки, теорiї навчання i виховання. 

На початку XX ст. проблема пiдготовки педа-
гогiчних кадрiв набуває державного значення. Як 
основна її форма усталюється професiйно-педагогiчна 
пiдготовка вчителiв в унiверситетi. Еталоном викла-
дача середньої школи стає випускник унiверситету, 
який має високий рiвень наукової пiдготовки, а 
професiйну отримує в педагогiчному навчальному 
закладi. Отже, унiверситетська педагогiчна освiта 
включала рiзнi ланки: педагогiчнi iнститути, фа-
культети, курси. Одночасно виникають новi неурядовi 
типи вищих освітніх закладiв – навчально-науковi 
комплекси, якi здійснюють пiдготовку i перепiд-
готовку педагогiчних кадрiв, займаються розробкою 
наукових проблем та консультаційною діяльністю. 
У новiй моделi закладенi основи багаторiвневої 
системи освiти: перший ступінь – фундаментальне 
унiверситетське навчання, другий – професiйна 
пiдготовка педагога. 

Перiод пiсля 1917 року має як позитивне, так i 
негативне значення в iсторiї унiверситетської педа-
гогiчної освiти в Українi. Вищi трирiчнi педагогiчнi 
курси, Академiї педагогiчних знань, «фiзматини» i 
«гумобини», iнститути народної освiти, iнститути 
соцiального виховання, професiйної освiти, фiзико-
хiмiко-математичнi iнститути були «експеримен-
тальними» формами унiверситетської педагогiчної 
освiти з 1920 до 1933 роки. Тринадцять рокiв 
унiверситетiв в Українi не iснувало. Природним 
кроком на суперечливому шляху розв’язання про-
блеми стало вiдновлення їх як центрiв гуманiтарної 
освiти, що мають свої особливостi у пiдготовцi 
педагогiчних кадрiв. 

З середини 30-х рр. розпочався перiод унiфiкацiї 
унiверситетської освiти, що призвів до скасування 
статутiв унiверситетiв, а водночас і знищення їх 
самобутності та самостійності, розробки i затвер-
дження однотипних навчальних планiв, програм. 
Це заперечувало iдеї про автономність унiверситетiв 
як наукових центрiв. Неоднозначно оцiнюється i 
процес видiлення науково-дослiдницьких кафедр у 
самостiйнi науково-дослiдницькі iнститути. Цим 
порушувався природний хiд перетворення унiвер-

ситетiв у науково-освiтнi та виробничi комплекси, 
як сталося в Захiднiй Європi. 

Останнiй етап розвитку унiверситетської педа-
гогiчної освiти включає двi фази: її модернiзацiю в 
умовах союзного централiзму (1970-1991 рр.) та 
оновлення в сувереннiй державi пiсля 1991 року. У 
серединi 70-х рр. було зроблено спробу вдоско-
налити процес формування висококвалiфiкованих 
фахiвцiв-педагогiв в умовах унiверситетiв. У цi роки 
в тiй чи iншiй формi почали протистояти одна одній 
двi тенденцiї. Перша була пов’язана з прагненням 
прилучити студентiв до наукової дiяльностi, озброїти 
їх глибокими спецiальними знаннями i практичними 
вмiннями, iгноруючи при цьому педагогiчну пiд-
готовку. Друга вимагала значного пiдвищення рiвня 
професiйно-педагогiчної пiдготовки в унiверситетi, 
збiльшення часу на педагогiчнi дисциплiни i педа-
гогiчну практику. Наприкiнцi 80-х рр. cтав поши-
рюватися диференцiйований пiдхiд у пiдготовці 
випускникiв унiверситетiв до педагогiчної, дослiд-
ницької i виробничої дiяльностi. Якiснi перетворення, 
у першу чергу пов’язанi з удосконаленням змiсту i 
методiв пiдготовки педагогiв в унiверситетах, тiльки 
намiтилися. Змiни в iнтеграцiї навчально-виховної 
та наукової дiяльностi студентiв, поліпшенні орга-
нізації їх самостiйної роботи, формуванні особистостi 
фахiвця не набули сили переломних тенденцiй. 

Сучасний етап у вiтчизнянiй унiверситетськiй 
освiтi, який розпочався в 1991 році, пов’язаний з 
виробленням державної полiтики в галузi вищої 
освiти. Це виявляється, по-перше, в реорганiзацiї 
великих педiнститутiв в унiверситети; по-друге, в 
регiональнiй стратегiї, розміщеннi унiверситетських 
центрiв пiдготовки педагогiв ближче до мiсць їх 
бiльшого використання; по-третє, приведеннi кон-
тингентiв студентiв педагогiчних факультетiв та 
вiддiлень унiверситетiв у вiдповiдність з потребами 
системи середньої i середньої спецiальної освiти; 
по-четверте, в гнучкому реагуваннi унiверситетiв 
на змiни соцiального замовлення щодо підготовки 
педагогiчних кадрiв необхiдних фахiв: практичних 
психологiв, соцiальних педагогiв, менеджерiв освiти, 
педагогiв-реабiлiтаторiв, викладачiв соцiальних наук. 
Унiверситети спільно з педагогiчними iнститутами 
займають провiдне мiсце в розвитку та удоско-
наленні неперервної педагогiчної освiти. Особливу 
роль у цьому відіграють унiверситети (Волинський, 
Запорiзький, Миколаївський, Прикарпатський, Тав-
рійський, Херсонський), якi мають педагогiчну 
орiєнтацiю, тривалi традицiї і досвід розв’язування 
завдань пiдготовки педагогiв. 

Для початку XXI століття характерна тенденцiя, 
пов’язана з пiдготовкою в унiверситетах високо-
квалiфiкованої педагогiчної iнтелігенцiї. На шляху 
до досягнення цiєї мети зроблено вже чимало: в 
державнi документи та навчальнi плани закладено 
iдеї гуманiзацiї i гуманiтаризацiї педагогiчної 
унiверситетської освiти, більше уваги приділяється 
культурологiчним дисциплiнам. Виховна робота 
будується з використанням набутків свiтової куль-
тури, українських нацiональних традицiй. У на-
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вчально-виховному процесi знаходять вiдображення 
фактори особистісно орiєнтованого формування 
майбутнього педагога. Разом із цим перетворення, 
що здiйснюються, не дозволяють розв’зати всi 
проблеми. Сучасні соціально-економічні умови не 
дають можливості вирішити головне завдання – 

забезпечити навчальні заклади педагогічними кад-
рами. З іншого боку – проблемою є незабезпечення 
випускників університетів роботою за профілем. 
Рішення цих та багатьох інших проблем – справа 
майбутнього розвитку системи університетської 
педагогічної освіти. 
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