
203 Розділ 2. 

Айзікова Л.В., Миколаївський дер-
жавний педагогічний університет 

 
 
До проблеми інтеграції теорії і практики в підготовці 

вчителя: міжнародний досвід 
 
В умовах формування єдиного загальноєвропейського освітнього просто-

ру актуалізується проблема інтеграції теорії та практики в підготовці вчителя. 
Ця проблема дістала розвитку зусиллям педагогів різних країн, серед яких 
такі відомі вчені, як П.Бродфут, Д.Ебботт, П.Кролл, М.Осборн, А.Поллард, 
Д.Хопкінс, Б.Кейн, С.Шредер та ін. За їх загальною думкою у світі, де техно-
логічні зміни стали нормою і де необхідність постійної адаптації та підви-
щення кваліфікації спеціалістів є загальною потребою, не існує майбутнього 
для концепції освіти, яка не передбачає навчання протягом усього життя. 

Очевидним є те, що зміна орієнтирів у системі освіти має відбиватися на 
ролі вчителя. Нам потрібен вчитель нової генерації, особа, що володіє ком-
плексом актуальних умінь, які роблять її спроможною зрозуміти сутність сво-
єї роботи, її завдання, що здатна на науковий пошук у процесі практичної дія-
льності, а також готова до співпраці на різних рівнях, висуваючи сміливі іні-
ціативи. 

Важливим у цьому зв’язку є визначення ролі досліджень у галузі освіти 
як базису для створення активного, незалежного, високоякісного професіона-
лізму педагога. Як визначила провідний англійський дослідник Патрісія Бро-
дфут, для оновлення педагогічної освіти необхідно дати відповіді на такі за-
питання: 

Яка форма взаємовідносин між дослідженням у галузі освіти та підготов-
кою вчителя є найбільш продуктивною відповідно до потреб ХХІ століття? 

Які моделі співвідношення між дослідженням у галузі освіти та 
підготовкою вчителя існують на даний момент? 

Яким чином можна подолати відмінності між найбільш продуктивною 
формою взаємовідносин між науковим дослідженням в галузі освіти та підго-
товкою вчителя та фактично існуючими формами цих взаємовідносин? 

У цьому контексті актуальності набуває розгляд однієї з 
найполемічніших проблем освітніх досліджень – проблеми якостей, якими 
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повинен володіти вчитель, щоб ідеально відповідати проблемам суспільства. 
На перетині різних підходів, які розроблялися такими відомими науковцями, 
як П.Бродфут, С.Кіріяков, В.Фрейзер сформулювалася думка про те, що хоча 
загальновизнаними якостями вчителя, які забезпечують ефективність його 
роботи, є знання предмету, комунікативні вміння, почуття гумору, широка 
уява, відчуття поваги до учнів, самовідданість, не можна нехтувати 
урахуванням інших факторів, таких як, розумовий, фізіологічний, 
міжособистісний контекст класу, обумовлений віком учнів, цілі та мотиви 
навчання. 

Оскільки необхідність вироблення у вчителя вміння вільно орієнтуватися 
в будь-якій ситуації, що виникає під час його роботи, потребує здатності до 
творчої діяльності з урахуванням швидкоплинних змін у сучасному суспільс-
тві, роль дослідження в галузі освіти є очевидною, як у період підготовки вчи-
теля, так і під час його практичної діяльності.  

Спробуємо дослідити, які моделі взаємовідносин між теорією та 
практикою в підготовці вчителів.  

В Італії для викладання у середній школі від людини не вимагається обо-
в’язкової педагогічної освіти чи досвіду. Подібне спостерігається й у середніх 
школах Франції, де рівень кваліфікованості вчителя визначається відповідно 
до його академічних знань. На відміну від цього при підготовці вчителів по-
чаткової школи набагато більше уваги надається педагогічним знанням та 
умінням. В інших країнах, таких як Англія, Шотландія, США значно більше 
уваги традиційно надавалося підготовці вчителя, що включала теорію освіти 
як для вчителів молодшої, так і середньої школи. 

Однак, у багатьох країнах існує опір так званій “надто теоретичній 
підготовці” до суто практичної педагогічної діяльності. Так, у США існує 
група Холмса, представники якої є прибічниками “шкіл професійного 
розвитку”, в яких вчителі досягатимуть професійних умінь та навичок 
шляхом змагання з досвідченими колегами. В Англії та Уельсі останні 
державні директиви пропонують майбутнім вчителям 80% навчального часу 
проводити в школі. Існує альтернативний рух, що функціонує в 30 штатах 
США і Англії та Уельсі. Його прибічники виступають за мінімальну 
практику в школі або навіть повну її відсутність до моменту появи вчителя в 
класі.  

Інший підхід спостерігається у таких країнах, як Німеччина та Японія, де 
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одержання кваліфікації вчителя відбувається на високій конкурсній основі і є 
результатом дуже тривалого і складного процесу. Так, у Німеччині функціо-
нує двофазова модель підготовки вчителів. На першому етапі студенти ово-
лодівають знаннями з певного предмету, з методики його викладання та педа-
гогічних дисциплін. Склавши перший державний екзамен, вони стають до 
другого етапу, який передбачає поєднання теорії з практикою. При одержанні 
фінальної оцінки від майбутнього вчителя вимагається демонстрація не тіль-
ки педагогічних умінь, але й критичного ставлення до своєї педагогічної дія-
льності. 

У Японії підготовка вчителів організована таким чином, що вивчення 
предмету супроводжується вивченням педагогічних дисциплін, психології 
дитини та практичним викладанням у школі. Після цього студенти складають 
відбірковий екзамен, який передбачає перевірку знань з навчального предме-
ту, педагогічних дисциплін, а також включає особисту бесіду. Вчителі, які 
щойно одержали диплом, продовжують отримувати допомогу спеціально 
призначених наставників і забезпечуються не менш як двадцятигодинною 
безвідривною підготовкою протягом першого року роботи. 

Однак, на думку дослідників, жодна з описаних моделей не є бездоган-
ною.  

У міжнародній науковій літературі, присвяченій проблемам дослідження 
в галузі освіти, визначаються теми, що виходять за межі національних 
контекстів. Однією з типових серед них є ставлення вчителів до наукових 
досліджень. У кращому випадку це відсутність будь-якого інтересу, а в 
гіршому – абсолютна ворожість до плодів академічної культури, через яку 
науковці не можуть зацікавити практиків, що ускладнюється, крім того, 
несприйняттям останніми наукової термінології [1, с. 37].  

До того ж до проблем освіти безпосереднє відношення має ще одна 
суспільна група – урядовці. В цьому ракурсі проблеми часових меж, 
предмету розгляду, стилю викладу чи термінології відступають на задній 
план, висуваючи вперед проблему “способу мислення” [2, с. 132], адже 
політик часто віддає перевагу політичним міркуванням перед об’єктивними 
соціальними потребами суспільства. Таким чином, три сили, які визначають 
концепцію сучасної освіти: уряд, науковці та вчителі, насправді є дуже 
відокремленими одна від одної.  

Отже, визначення шляхів підвищення ефективності взаємовідносин між 
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науковцями та вчителями є надзвичайно актуальним та нагальним. Вони 
визначають три принципи, додержання яких може досить ймовірно 
забезпечити взаємодію між дослідженнями в галузі освіти та підготовкою 
вчителя у майбутньому [2, с. 52-53]. 

Перший з них вимагає усвідомлення представниками вчительської 
професії того, що її статус безпосередньо пов’язаний із необхідністю і навіть 
обов’язком використовувати результати наукових досліджень у своїй роботі. 

Другий принцип полягає у заохоченні наукової громадськості до 
активного партнерства із практиками з метою захисту спільних інтересів. Це 
потягне за собою перебудову традиційно відмінних способів мислення двох 
спільнот шляхом застосування таких форм, як практичне дослідження, 
визначене як тенденція в роботах Дж. Елліотта, У.Карра, У.Кемміса, та 
близького систематичного співробітництва.  

Однак можливість додержання цих двох принципів залежить 
безпосередньо від форм та змісту педагогічної освіти, адже саме під час 
навчання у майбутнього вчителя закладаються не лише знання та вміння, а й 
ставлення до своєї роботи. Тільки усвідомлення цінності наукових пошуків 
разом із вмінням їх застосовувати забезпечує ідеальну можливість для 
досвідченого вчителя користуватися результатами наукових пошуків у своїй 
діяльності. Науковці, у свою чергу, мають наблизитися до потреб держави та 
практиків. 

Таким чином, проаналізовані матеріали дають змогу стверджувати, що 
інтеграція теорії та практики є тенденцією в розвитку сучасної педагогічної 
освіти як в національних контекстах, так і в межах загальноєвропейського 
освітнього простору. 
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