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Проблеми удосконалення зв’язків педагогічних вузів і 
загальноосвітньої школи в Україні та в 

Західноєвропейському регіоні 
 
Перед вищою педагогічною школою стоїть задача удосконалення 

змісту і методів навчання майбутніх вчителів, підвищення ефективності 
всього навчально-виховного процесу в вузі. В сучасних умовах не тільки 
значно зростає роль вищої педагогічної школи, але й змінюються її 
функції: навчальні заклади займаються не тільки підготовкою вчителів, 
але й стають своєрідними науковими і навчальними центрами з 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працюючих учителів. Все 
більш в широких масштабах у вищій педагогічній школі розгортається 
науково-дослідницька робота з психолого-педагогічних і методологічних 
проблем. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває співробітництво 
педагогічних університетів із школами і органами освіти. На рубежі 
століть Європа кардинально змінює своє ставлення до педагогічної 
освіти – однієї з найбільш соціальних галузей, що об’єднує величезну 
кількість студентів – майбутніх учителів, працюючих учителів, 
соціальних працівників. У дослідженнях учених Європи (Б.Фрезер, 
С.Карелов, Л.Андерсен) розробляються нові підходи до проблеми ефек-
тивного навчання у вищих закладах освіти в тісній взаємодії з 
загальноосвітньою школою, закладені можливості та напрямки 
професійного становлення, формування педагогічної майстерності сту-
дента – майбутнього вчителя. Дослідження, яке провела Л.Пуховська, 
дає підстави зробити деякі висновки стосовно особливостей розвитку 
педагогічної освіти в країнах Західної Європи щодо зв’язків вищої і 
загальноосвітньої школи в сучасних умовах: 

• Відбувається зближення теоретичної та практичної професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вчителів. Центр професійно-
педагогічної підготовки трансформується в школу, яка 



105 Розділ 2. 

розглядається, як рівноправний партнер вузу в професійній 
підготовці майбутнього вчителя. 

• Здійснюється залучення значного корпусу досвідчених шкільних 
учителів до партнерства у справі підготовки майбутніх педагогів, що 
стимулює їх професійний розвиток, сприяє посиленню 
професіоналізму. 

 
На наш погляд, враховуючи досвід Західної Європи, необхідно 

виділити ряд проблем, без вирішення яких неможливе подальше 
зміцнення контактів між педагогічним університетом і школою. Кожен 
викладач педагогічного вузу повинен знати школу сьогоднішнього дня, 
запити і труднощі, з якими приходиться зустрічатися вчителю. 
Вузівській вчений зобов’язаний у своїх лекціях не тільки красномовно 
розповідати, як потрібно провести той чи інший урок, але й науково по-
казати майбутнім вчителям, як це необхідно робити. На жаль, багато 
вузівських методистів показати це не зможуть, оскільки вони самі уроки 
в школі не ведуть. 

Педагогічному університету необхідно мати базові школи для прове-
дення педагогічної практики, залучати талановитих учителів- 
предметників, класних керівників, вихователів. Такі педагоги повинні 
одночасно викладати і в школі, і у вузі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


