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АНОТАЦІЯ
Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових
класів у коледжах та університетах Угорщини. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних
наук України, Київ, 2017.
У дисертації «Професійна підготовка майбутніх учителів початкових
класів у коледжах та університетах Угорщини» науково обґрунтовано
особливості організації і змісту професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів у коледжах та університетах Угорщини й розкрито
можливості творчого використання прогресивних ідей угорського досвіду в
системі педагогічної освіти України.
Проаналізовано стан дослідження проблеми професійної підготовки
майбутніх

учителів

початкових

класів

у

педагогічній

теорії.

Схарактеризовано ключові поняття дослідження «професійна підготовка»,
«професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів», «професійна
компетентність», «професійна компетентність вчителів початкових класів».
З’ясовано суспільно-політичні, організаційно-педагогічні передумови й
особливості становлення і розвитку в Угорщині системи професійної
підготовки

майбутніх

учителів;

розглянуто

її

нормативно-правове

забезпечення.
У

наукові

роботі

подано

загальну

характеристику

організації

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у коледжах та
університетах Угорщини. Акцентується, що вона розбудована на основі
гармонійного поєднання системного, синергетичного, компетентнісного,
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особистісно орієнтованого, інтегративного, діяльнісного, культурологічного і
рефлексивного методологічних підходів.
Доведено, що структурними особливостями професійної підготовки
вчителів початкової школи в Угорщині є вертикальна інтегрованість
ступенів, варіативність моделей (вертикальна, горизонтальна), гнучкість,
відкритість,

автономність

навчальних

закладів,

євроінтеграційна

спрямованість, євроадаптивність.
На основі аналізу навчальних планів і програм професійної підготовки
вчителів початкових класів визначено особливості змісту професійної
підготовки

вчителів

побудований на

початкової

школи,

зокрема

показано,

що

він

принципах науковості, проблематизації, інтегративності,

індивідуалізації, диференціації, варіативності, прогностичності, цілісності.
Підтверджено, що змістовий компонент забезпечує фахову, загальноосвітню,
методичну, практичну, науково-дослідну підготовку майбутніх учителів
початкових класів.
Схарактеризовано форми і методи професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів. Їх дослідження вказує на тенденцію переходу від
фронтальної і групової організації навчальної діяльності до індивідуальногрупової із використанням інноваційних форм навчання (редуційовані лекції,
холізм-лекції,

слайд-лекції,

семінари-резюме,

рефлексивні

семінари,

тренінги) та сучасних методів навчання (метод проектів, кейс-метод,
моделювання педагогічної ситуації, мікровикладання, портфоліо, відеозапис,
рольові й ділові ігри тощо).
Підтверджено, що процесуальними особливостями

професійної

підготовки вчителів початкових класів в Угорщині є диверсифікація,
дослідницька

спрямованість,

інноваційність,

рефлексивність, широке застосування ІКТ.

інтерактивність,
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Запровадження медіаосвіти й інформатизація навчального процесу
визначаються як перспективні напрями розвитку системи професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів. Дослідження медіаосвітніх
курсів вказує на те, що вони забезпечують розвиток рефлексії і критичного
мислення як складових медіа-грамотності, та формують медіакультуру,
вміння вибирати потрібну інформацію, інтерпретувати, аналізувати й
оцінювати медіатексти тощо.
У дисертаційній роботі на основі компаративного аналізу виявлено
спільні (ступенева структура педагогічної освіти, осучаснення змісту
професійної підготовки, організація навчання за кредитно-модульним
принципом, участь у Болонському процесі, інтеграція з європейським
освітнім простором, професійну спрямованість навчальних програм й ін.) й
відмінні (розробленість законодавчо-правової бази; наявність стандарту
підготовки вчителів початкових класів, освітньо-кваліфікаційних рівнів,
тестів на професійну придатність; можливість поєднання вчительських
спеціальностей;
особливості

реалізація

організаційних

принципів
основ

елективності

й

диверсифікації;

науково-дослідницької

роботи

і

педагогічних практик; запровадження медіаосвітніх курсів для вчителів;
забезпечення академічної мобільності студентів й ін.) риси професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині й Україні.
З’ясовано можливості творчого використання прогресивних ідей
угорського

досвіду

законодавчому –

в

системі

вдосконалення

освіти

України

вітчизняного

на

таких

законодавства

рівнях:
щодо

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, відповідно до
назрілих освітніх потреб українського суспільства, засад Болонського
процесу, європейських тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти тощо;
організаційно-педагогічному – створення умов для академічної мобільності
майбутніх

учителів;

удосконалення

системи

професійного

відбору
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абітурієнтів на педагогічні спеціальності, зокрема на спеціальність вчителя
початкових класів; запровадження інноваційних підходів до професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті інтеграції
педагогічної освіти України з європейським освітнім простором задля
підготовки вчителя-дослідника, здатного до саморозвитку і рефлексії;
надання автономії педагогічним університетам у справі розроблення
навчальних планів і освітніх програм; посилення практичної спрямованості
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (збільшення
обсягу навчальних годин на педагогічну практику); підготовка керівників
педагогічної практики – вчителів-менторів; змістово-процесуальному –
реформування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів на основі компетентнісного підходу, посилення дослідницької
спрямованості форм і методів навчання; диверсифікація навчальних планів й
освітніх програм; забезпечення єдності теоретичних і практичних складових
системи професійної підготовки; введення до навчальних планів професійної
підготовки вчителів початкових класів медіаосвітніх дисциплін; посилення
уваги до організації науково-дослідницької і проектної діяльності студентів;
творче поєднання традиційних й інноваційних технологій навчання;
обов’язкове укладання портфоліо студентами після проходження шкільної
практики; широке впровадження у процесі навчання засобів сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Визначено перспективні напрями подальших педагогічних розвідок.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому,
що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у коледжах та
університетах Угорщини; визначено особливості структури цієї підготовки
(гнучкість, відкритість, вертикальна і горизонтальна варіативність моделей,
автономність, євроінтеграційна спрямованість тощо), а також її змісту
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(модульність, гнучкість, єдність теоретичного і практичного компонентів,
компетентнісна і практична орієнтованість, спрямованість на самостійну
роботу, диверсифікація, міждисциплінарність), форм і методів навчання
(диверсифікація,
інтерактивність,

дослідницька

спрямованість,

інноваційність,

комп’ютеризація); встановлено перспективні

напрями

розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
(медіаосвіта, інформатизація); з’ясовано можливості творчого використання
прогресивних ідей угорського досвіду в системі педагогічної освіти України
на законодавчому, організаційно-педагогічному і змістовно-процесуальному
рівнях; подальшого розвитку набули положення про генезис професійної
підготовки

майбутніх

законодавчого

учителів

забезпечення;

початкової
організації

освіти

в

Угорщині,

педагогічної

її

практики;

впровадження компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів у
процес навчання майбутніх учителів початкових класів;

уточнено зміст

ключових понять дослідження, а саме: «професійна підготовка вчителя»,
«професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів», «професійна
компетентність учителів початкових класів» й ін.; до наукового обігу введено
дотепер невідомі й маловідомі в Україні праці угорських дослідників,
фактологічні матеріали з питань професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
підготовці методичних рекомендацій «Професійна підготовка майбутніх
учителів початкової школи в Угорщині», в яких окреслено можливості
використання прогресивних ідей угорського досвіду для модернізації
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів України у
контексті інтеграції національної системи освіти з європейським освітнім
простором. Основні положення, теоретичні висновки, джерельна база
дослідження можуть бути корисними для викладачів навчальних курсів із
педагогіки, педагогіки вищої школи, історії педагогіки і порівняльної
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педагогіки у процесі оновлення навчальних планів й освітніх програм,
розроблення спецкурсів і спецсемінарів для підготовки майбутніх учителів
початкових класів та слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти.
Наукова розвідка стане у нагоді науковцям, викладачам і студентам, які
здійснюють

історико-педагогічні,

психолого-педагогічні

й

порівняльні

педагогічні дослідження.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній учитель початкових
класів, коледж, університет, навчальний план, навчальні програми, зміст,
форми і методи навчання, медіаосвіта, інформатизація, інтеграція, Угорщина.
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ABSTRACT
Hodlevska K. V. Professional training of future primary school teachers in
colleges and universities of Hungary. – Qualifying scientific work published as a
manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of

Pedagogical Sciences in

specialty 13.00.04 – «Theory and methodology of professional education» –
Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy
of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017.

The features of organization and content of professional training of future
primary school teachers in colleges and universities of Hungary are scientifically
substantiated and possibilities of creative use of advanced Hungarian experience in
the system of pedagogical education of Ukraine are outlined in the dissertation
«Professional training of future primary school teachers in colleges and
universities of Hungary».
The theoretical foundations of the problem of professional training of future
primary school teachers are analyzed, the key terms of the research – «professional
training», «professional training of future primary school teachers», «professional
competence», «professional competence of primary school teachers» – are
characterized.
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Social, political, organizational, pedagogical factors and specific features of
the development of the system of professional training of future teachers in
Hungary are determined; its legal framework is reviewed.
General description of organization of professional training of future
primary school teachers in colleges and universities of Hungary is presented. It is
emphasized that its development is based on a harmonious combination of the
system, synergistic, competency-based, student-centered, integrative, performancebased, culturological and reflexive methodological approaches.
It has been proved that the structural features of professional training of
future primary school teachers in Hungary are: vertical integration of degrees,
variability of models (vertical, horizontal), flexibility, openness, autonomy of
educational

institutions,

orientation

towards

European

integration,

euro-

adaptability.
Features of content of professional training of future primary school teachers
are defined based on the analysis of curricula and programs of professional training
of future primary school teachers. It is shown that the training content is built on
the principles of problematization, integrity, individualization, differentiation,
variability, predictability, consistency; and provides professional, general
educational, methodical, practical, research training of future primary school
teachers.
Forms and methods of professional training of future primary school
teachers are characterized and the trend is revealed to transition from frontal
instruction to group and individual instruction with the use of innovative forms
(reduced lectures, holism-lectures, slide-lectures, reflexive seminars, trainings etc.)
and methods of learning (project method, case method, modelling, micro-teaching,
portfolio, video, role plays, business games etc.)
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It is confirmed that the procedural features of professional training of future
primary school teachers in Hungary are diversification, research orientation,
innovativeness, interactiveness, reflexivity, wide use of ІCТ.
The use of media education and informatization of the education process are
determined as perspective directions of development of the system of professional
training of future primary school teachers. The research of media education
courses shows that they promote the development of reflection and critical thinking
skills as constituents of media literacy. They also form the media culture, ability to
choose necessary information, interpret, analyze and assess media texts etc.
Based on the comparative analysis, common (degree structure of
pedagogical education, modernization of content of professional training,
organization of learning on credit-module principle, participation in Bologna
process, integration into the European education space, professional orientation of
learning programs etc.) and distinctive (development of legal framework;
availability of standards of professional training of future primary school teachers,
education and qualification levels, employment tests; possibility of combining
teaching specialities; realization of principles of selectivity and diversification;
features of organization of research activities and pedagogical internship; provision
of media education courses for teachers; ensuring academic mobility of students)
features of professional training of future primary school teachers in Hungary and
Ukraine are found out.
Possibilities are defined of creative use of progressive ideas of the
Hungarian experience in the system of education of Ukraine at the following
levels: legislative – the improvement of national legislation on primary school
teacher training according to the urgent education needs of Ukrainian society, the
principles of the Bologna process, the European trends of development of higher
pedagogical education etc.; organizational-pedagogical level – the creation of
conditions for academic mobility of future teachers; improvement of the system of
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professional selection of applicants for pedagogical specialties, in particular, for
the specialty of the primary school teacher; introduction of innovative approaches
to the professional training of future primary school teachers in the context of
integration of Ukrainian pedagogical education into the European education space
for the purpose of training a teacher-researcher capable of self-development and
reflection; provision of autonomy to pedagogical universities in the development
of curricula and educational programs; strengthening of the practical orientation of
the professional training of future primary school teachers (increase in the amount
of learning hours for pedagogical internship); preparation of supervisors of
pedagogical internship; content-procedural level – the reformation of the content of
professional training of future primary school teachers based on the competencybased approach, strengthening of the research orientation of forms and methods of
teaching; diversification of curricula and educational programs; ensuring the unity
of theoretical and practical components of the system of professional training;
introduction of media education disciplines into the curricula of primary school
teacher training; increase of attention to the organization of research activities and
project work of students; creative combination of traditional and innovative
learning technologies; compilation of a portfolio by students after internship in
school; wide introduction of modern information and communication technologies
into the learning process.
The perspective directions of further pedagogical investigations are
determined.
The scientific novelty and theoretical significance of the research lie in the
fact that: for the first time in the national pedagogical science a holistic analysis of
the professional training of future primary school teachers in colleges and
universities of Hungary was carried out; the features of the structure (flexibility,
openness, vertical and horizontal variability of models, autonomy, orientation to
European integration, etc.), content (modular basis, flexibility, unity of theoretical
and practical components, competency and practical orientation, focus on
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independent work, diversification, interdisciplinarity), teaching methods and forms
(diversification,

research

orientation,

innovativeness,

interactivity,

computerization) of this training were defined; perspective directions of
development of professional training of future primary school teachers (media
education, informatization) were identified; the possibilities of creative use of
progressive ideas of Hungarian experience in the system of pedagogical education
of Ukraine on the legislative, organizational-pedagogical and content-procedural
levels were outlined; provisions on the genesis of the professional training of
future primary school teachers in Hungary, its legislative framework, organization
of pedagogical internship, introduction of competency-based and student-centered
approaches in the learning process of future primary school teachers were further
developed; the meaning of the key terms of the research – «professional training of
the teacher», «professional training of future primary school teachers»,
«professional competence of primary school teachers» etc. – was specified;
unknown and lesser-known works of Hungarian researchers in Ukraine, factual
materials on the professional training of future primary school teachers in Hungary
were introduced into scientific circulation.
The practical value of the results of the study consists in preparation of the
methodological guidelines «Professional training of future primary school teachers
in Hungary», which outline the possibility of using the progressive ideas of
Hungarian experience in the modernization of the professional training of future
primary school teachers in Ukraine in the context of integration of the national
education system into the European education space. The main provisions,
theoretical conclusions, resource base of the research can be useful for teachers
who deliver educational courses in pedagogy, pedagogy of higher education,
history of pedagogy and comparative pedagogy in the process of updating curricula
and educational programs, development of special courses and special seminars for
training future primary school teachers and students of post-qualifying pedagogical
educational institutions. The work will be useful to scientists, teachers and students
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who carry out historico-pedagogical, psychological-pedagogical and comparative
pedagogical researches.
Key words: professional training, future primary school teacher, college,
university, curriculum, educational program, content, forms and methods of
teaching, media education, informatization, integration, Hungary.
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ANNOTÁCIÓ
Hodlevszká К. A leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzése a
magyarországi főiskolákon és egyetemeken. – Kézirat jogalapú képesítési
tudományos munka.
A pedagógiai tudomány kandidátusa tudományos fokozat megszerzésére
szolgáló disszertációs munka, 13.00.04 szakosodás szerint «A szakmai képzés
elmélete és módszertana» –

Ukrajna Nemzeti Pedagógiai Tudományos

Akadémiájának A pedagógiai képzés és felnőttképzési Intézete, Кijev, 2017.
«A leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzése a magyarországi
főiskolákon és egyetemeken» című disszertációban tudományosan megalapozott a
szervezés sajátosságai és a leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzésének
lényege a magyarországi főiskolákon és egyetemeken, valamint feltáródnak a
magyar tapasztalat progresszív ötleteinek kreatív felhasználási lehetőségei Ukrajna
pedagógusképzési rendszerében.
Leanalizálva a leendő alsó tagozatos tanítók szakképzési problémájának
kutatási állapota a pedagógiai elméletben. Meghatározva a kutatás kulcsfontosságú
fogalmai «szakmai képzés», «a leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzése»,
«szakmai alkalmasság», «az alsó tagozatos tanítók szakmai alkalmassága».
Meghatározva a leendő tanítók szakképzési rendszerének szociálpolitikai,
szervezeti és pedagógiai előfeltételei, valamint a kialakulás és fejlődés sajátosságai
Magyarországon; áttekintve a normatív és jogi háttere.
A tudományos munka leírást nyújt a a magyarországi főiskolák és
egyetemek leendő

alsó tagozatos tanítók

szakképzésének megszervezéséről.

Hangsúlyozott, hogy a következő módszertani megközelítések kiegyensúlyozott
egyesítése alapján van kiépítve: rendszeres, szinergetikus, kompetenciás,
személyesen orientált, integratív, tevékenységi, kulturologikus és reflexív.
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Bebizonyítva, hogy a magyarországi alsó tagozatos tanítók szakképzésének
struktúrális sajátosságai a a fokozatok függőleges integrációja, a modellek
variációja (függőleges, vízszintes), hajlékonyság, nyitottság, a tanulmányi
intézmények

autonómiája,

az

eurointegrációs

irányultság,

európai

alkalmazkodóképesség.
A tanulmányi tervek és az alsó tagozatos tanítók szakképzésének elemzése
alapján meghatározott az alsó tagozatos tanítók szakképzésének sajátosságai, ezen
kívül

kimutatva,

hogy a

tudományosság,

problematizálás,

integrativitás,

individualizáció, differenciálás, változékonyság, kiszámíthatóság és integritás
elvein alapul. Megerősítést nyert, hogy a tartalmi komponens biztosítja a leendő
alsó tagozatos tanárok szakmai, általános iskolai, módszertani, gyakorlati, kutatási
és tanulmányi képzését.
Meghatározottak a leendő alsó tagozatos tanítók szakképzésének formái és
módszerei. Ezek tanulmányozása az oktatási tevékenység frontális és csoportos
rendszerének változási tendenciáját mutatja az egyéni csoportosított innovatív
oktatási formákra (csökkentett előadások, holizmus-előadások, diák előadások,
szemináriumok, reflexív szemináriumok, tréningek), valamint a modern oktatási
formák használatára (projekt módszer, esettanulmány, pedagógiai helyzet
modellezés, mikroprocesszor, portfólió, videó, szerep és üzleti játékok stb.).
Bebizonyosodott,

hogy

a

magyarországi

alsó

tagozatos

tanítók

szakképzésének eljárási jellemzői a diverzifikáció, a kutatásorientáció, az
innováció, az interaktivitás, a reflexivitás, az IKT széles körű alkalmazása.
A médiaoktatás és az oktatási folyamat informatizációjának bevezetése az
alsó tagozatos tanítók szakképzési rendszerének perspektivikus fejlődési
irányaként határozható meg. A médiaoktatási tanfolyamok kutatása azt mutatja,
hogy

kritikus

gondolkodás

tükrözését

biztosítják,

a

médiaműveltség

összetevőiként, valamint alakítják a médiakultúrát, a szükséges információ
kiválasztásának, értelmezésének, elemzésének és a médiaszövegek értékelésének
képességét.
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A disszertációs munkában az összehasonlító elemzés alapján kimutatva a
leendő alsó tagozatos tanítók szakképzésének közös (a pedagódiai oktatás
fokozatos szervezete, a szakképzés tartalmának modernizálása, a képzés
szervezése a kredit-modul elv alapján, a bolognai folyamatban való részvétel,
integráció az európai oktatási térrel, az oktatási programok szakmai orientációja,
stb) és az eltérő (a jogalkotás és a jogszabály keret megalkotottsága, az alsó
tagozatos

tanítók képzésének

előírásai,

a

szakképzési szintek,

szakmai

alkalmassági tesztek, a tanítói szakok egyesítési lehetősége, a diverzifikáció és
választhatóság elveinek kivitelezhetősége, a tudományos és kutatómunkák és
pedagógiai praktikák szervezeti alapjainak sajátosságai, médiaoktatási tanfolyamok
bevezetése a tanárok számára, a diákok egyetemi mobilitásának biztosítása, stb.)
jellemzői Magyarországon és Ukrajnában.
A magyar progresszív tapasztalatok kreatív felhasználásának lehetőségei az
ukrajnai oktatási rendszerben a következő szinteken lehetségesek: jogalkotás – a
leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzésére vonatkozó hazai jogszabályok
tökéletesítése az ukrán társadalom oktatási igényeinek megfelelően, a bolognai
folyamat alapjainak megfelelően, a felső szintű pedagógiai oktatás fejlesztésének
európai trendjeinek megfelelően, stb.; szervezeti és pedagógiai – a leendő tanítók
egyetemi mobilitásának biztosítása; a pedagógiai szakirányú felvételizők
kiválasztási rendszerének tökéletesítése, különösképpen, a leendő alsó tagozatos
tanítók tekintetében; innovatív hozzáállás bevezetése a leendő alsó tagozatos
tanítók képzésébe, az ukrán pedagógiai oktatás integrációja az európai oktatási
térrel, a kutató tanárok képzése érdekében, melyek képese önként fejlődni és
gondolkodni; a pedagógiai egyetemek autonómiájának biztosítása a tantervek és az
oktatási

programok

kidolgozásában;

a

leendő

alsó

tagozatos

tanítók

szakképzésének gyakorlati irányultsága (több pedagógiai gyakorlati óra); a
pedagógiai gyakorlatok vezetőinek képzése – mentor tanárok; tartalmi és folyamati
– a leendő alsó tagozatos tanítók szakképzésének tartalmi reformációja az
alkalmassági megközelítés alapján, az oktatás formáinak és módszereinek kutatási
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irányultságának megerősítése; a tantervek és oktatási tervek diverzifikációja; a
szakképzési rendszer elméleti és gyakorlati összetevőinek egységessége;
médiaoktatási tantárgyak beiktatása az alsó tagozatos tanítók oktatási tervébe; több
figyelem fordítása a diákok kutatási, tanulmányi és tervezői tevékenységének
megszervezésére; a hagyományos és innovatív tanulási technológiák kreatív
kombinációja; a diákok portfóliójának kötelező létrehozása az iskolai gyakorlat
után; a modern információs és kommunikációs technológiák széles körű
bevezetése a tanulási folyamatba.
Meghatározottak a pedagógiai vizsgálatok perspektivikus irányai.
A kutatás tudományos újdonságának és elméleti jelentőségének a lényege,
hogy: a honi pedagógiai tudományban először valósult meg a magyarországi
tanítóképzésteljes elemzése; meghatározza az adott képzés struktúrájának
jellemzőit (rugalmasság, nyitottság, a modellek vertikális és horizontális
változatossága, önállóság, eurointegrációs irányultság stb.), úgy szintén a tartalmáé
(modularitás, rugalmasság, az elméleti és gyakorlati komponensek egysége,
kompetens és gyakorlati megközelítés, az önálló munkára való összpontosítás,
diverzifikáció, tudományágközi), a tanulás formái és módszerei (diverzifikáció,
kutatási irányzat, innováció, interaktivitás, számítógépesítés); megállapítja a
tanítóképzés távlati fejlesztési irányait (média képzés, informatizálás); rámutat a
magyarországi tapasztalatok lehetséges felhasználására az ukrán pedagógiai
oktatásban törvényadói, szervezői-pedagógiai és tartalmi-eljárásjogi szinten;
további fejlesztésen esett át a magyarországi tanítóképzés eredetéről szóló
rendelkezés, annak törvényhozói biztosítása; a pedagógiai gyakorlat szervezése; a
kompetens és individuális megközelítés bevezetése a szakmai tanítóképzésben;
pontosítja a tanulmány kulcsfontosságú fogalmainak tartalmát, éspedig: «a tanító
szakmai képzése», «leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzése», «az alsó
osztályos tanítók szakmai kompetenciája» stb.; a tudományos térbe bevezették az
Ukrajnában eddig ismeretlen és alig ismert magyarországi kutatók munkáit,
faktológikus anyagokat a magyarországi tanítóképzés kérdéseivel kapcsolatosan.
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A tanulmány eredményének gyakorlati jelentésének lényege – a módszertani
ajánlások előkészítése «A leendő alsó tagozatos tanítók szakmai képzése
Magyarországon», melyek felvázolják a magyarországi tapasztalat progresszív
eszméinek lehetséges felhasználását az ukrajnai alsó tagozatos tanítóképzés
korszerűsítésére, a nemzeti oktatási rendszer integrációjának kontextusában az
európai oktatási szinten. Az alaprendelkezések, elméleti következtetések, a
tanulmány forrásbázisa hasznosak lehetnek a pedagógia tanárok (pedagógiai
tanítási kurzusok, felső iskola pedagógiája, pedagógia történelem és összehasonlító
pedagógia)

részére,

a

tantervek

és

oktatási

programok

megújításának

folyamatához, tanfolyamok és szemináriumok kidolgozásához a leendő alsó
tagozatos tanítók és a diploma utáni pedagógiai intézmények hallgatói részére. A
tudományos kutatómunka hasznára válik a tudósok, tanárok és diákok számára,
akik történelmi-pedagógiai, pszichológiai-pedagógiai és összehasonlító pedagógiai
kutatómunkát végeznek.
Кulcsszavak: szakmai képzés, leendő alsó tagozatos tanító, főiskola,
egyetem, tanterv, oktatási programok, a képzés tartalma, formái és módszerei,
médiaoktatás, informatizálás, integráció, Magyarország.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського
суспільства особливого значення

набуває

входження

України

до

європейського освітнього простору, що зумовлює необхідність модернізації
освіти, зокрема, педагогічної. У цьому контексті актуалізується проблема
підготовки майбутніх вчителів початкової освіти, які відіграють визначальну
роль в особистісному розвитку молодшого школяра, підготовки його до
сприйняття нових знань, адаптації у соціумі; пошуку інноваційних шляхів та
підходів до забезпечення якісно нового рівня підготовки вчителя початкових
класів відповідно до європейських вимог.
У законодавчих та нормативно-правових документах України – законах
України «Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.),
«Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграції в європейський освітній простір» (2004 р.), Державному стандарті
початкової загальної освіти (2011 р.), Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на 2012–2021 рр. (2012 р.), Галузевій концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти (2013 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.),
Концепції

розвитку

освіти

України

на

2015–2025

рр.

(2015

р.),

Концептуальних засадах реформування середньої освіти «Нова українська
школа» (2016 р.), Національній доповіді про стан і перспективи розвитку
освіти в Україні (2016 р.) – наголошується на необхідності розбудови
вітчизняної системи професійної підготовки педагогічних працівників,
зокрема вчителів початкових класів на основі національних надбань й
усталеного зарубіжного досвіду.
У

цьому

підготовки

контексті

майбутніх

обґрунтовується

низкою

доцільність

учителів
чинників,

вивчення

початкових
серед

яких

досвіду
класів
суттєве

професійної
в

Угорщині
поглиблення

європейської співпраці в освітній галузі, створення єдиного європейського
освітнього простору, значні успіхи, яких досягла Угорщина у реформуванні
системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів,
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посідають провідні позиції. Окрім того, не можна оминути факт, що
Угорщина межує з Україною, є її партнером, країни мають подібні історикополітичні, соціально-економічні та суспільно-культурні умови розвитку, а їх
народи – пріоритетні в цивілізаційному вимірі цінності.
Аналіз джерельної бази показав, що різні аспекти проблеми підготовки
майбутніх учителів початкових класів завжди були у центрі уваги
українських науковців. Так, фундаментальні питання їхньої фахової освіти і
професійного вдосконалення розглядаються у працях Н. Бібік, Н. Гавриш,
Н. Глузман, О. Голотюк, О. Дубасенюк, А. Коломієць, О. Комар, Л. Коваль,
О. Кучерявого, Л. Онищук, О. Савченко, Л. Хомич, Л. Хоружої, О. Федій та
ін. Значний інтерес становлять наукові розвідки з теорії і практики
професійної підготовки вчителів у зарубіжних країнах: Т. Кристопчук,
Л. Пуховської
Н. Яцищин

(країни

(Велика

Західної
Британія);

Європи);

Н. Авшенюк,

Ю. Короткової,

І. Задорожної,

О. Проценко (Греція);

М. Лещенко, Н. Мукан, Л. Нос (Канада); Л. Дяченко, О. Сулими (Німеччина);
А. Василюк, І. Ковчиної (Польща); Т. Кошманової, А. Онкович (США);
К. Котуна, Л. Ляшенко (Фінляндія); В. Лащихіної, Г. Лещук (Франція) та ін.
Важливе значення для нашої праці становлять студії угорських науковців:
E. Голнгофер
(T. Mandják),

(E. Golnhofer),
А. Оухіді

І. Месароша

(A. Óhidy),

(I. Mészáros),

I. Фолуша

(I. Falus),

Т. Мондяка
К. Форгача

(K. Forgács), які розглядають проблеми педагогічної освіти та доробок
вітчизняних учених, які розкривають складові угорської системи освіти,
зокрема,

Є. Боркача

(підготовка

учителів

природничо-математичних

дисциплін), Л. Гульпи (розвиток іншомовної освіти), О. Зуєвої (розгортання
професійної освіти), І. Керестеня (творення системи профорієнтаційної
роботи), М. Леврінц (формування мотивації майбутніх фахівців іноземних
мов

до

професійної

педагогічної

діяльності),

В. Гомоная

(розвиток

педагогічної думки в Угорщині).
Водночас вивчення наукових, документальних, нормативних та інших
джерел дає підстави стверджувати, що проблема професійної підготовки
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майбутніх учителів початкових класів в Угорщині не була предметом
окремого дослідження і спеціального аналізу. Тоді як систематизація
відповідного досвіду цієї країни становить значний інтерес і може стати
важливим джерелом для осмислення й творчого використання прогресивних
ідей у вітчизняній освітній теорії і практиці.
Аналіз та узагальнення результатів вивчення документальних і
наукових джерел, а також практичного досвіду професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині засвідчили наявність
суперечностей, які потребують розв’язання, а саме між:
реформуванні

системи

професійної

підготовки

потребою у

українських

учителів

початкової освіти у контексті інтеграції з європейським освітнім простором і
реальним станом вітчизняної педагогічної освіти; посиленням вимог
українського громадянського суспільства до якості професійної підготовки
вчителів початкової освіти і наявними методологічними й методичнотехнологічними підходами до їхнього фахового навчання; існуванням
прогресивного європейського досвіду реформування системи професійної
підготовки вчителів початкових класів і неналежним його вивченням та
недостатнім

критичним

осмисленням,

а

також

фрагментарним

використанням у педагогічній освіті України.
Отже,

актуальність

цілісного

вивчення

визначеної

проблеми,

необхідність розв’язання зазначених суперечностей та об’єктивні потреби
творчого використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду підготовки
майбутніх учителів початкових класів зумовили вибір теми дисертації –
«Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у
коледжах та університетах Угорщини».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану науководослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України за темою «Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного
персоналу в зарубіжних країнах» (РК № 0108U000699). Тему дисертації
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затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (протокол № 10 від 21.11. 2013 р.) та узгоджено рішенням
Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і
психологічних наук України (протокол № 2 від 25.03.2014 р.).
Об’єкт дослідження – система професійної підготовки

майбутніх

учителів початкових класів в Угорщині.
Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах
Угорщини.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей змісту, форм і
методів професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у
коледжах та університетах Угорщини задля з’ясування можливостей
творчого використання прогресивних ідей угорського досвіду в системі
педагогічної освіти України.
Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено такі
основні завдання дослідження:
1. Виявити стан розроблення досліджуваної проблеми та розкрити
теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів в Угорщині.
2. З’ясувати особливості організації і змісту професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах
Угорщини.
3. Охарактеризувати форми і методи професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів у вищих навчальних закладах Угорщини.
4. Виявити

перспективні

напрями

вдосконалення

професійної

підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині.
5. Визначити спільні й відмінні риси у професійній підготовці
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині й Україні, з’ясувати
можливості творчого використання прогресивних ідей угорського досвіду в
системі освіти України.
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Концептуальна ідея дослідження. В основу нашої розвідки покладено
положення, згідно з яким професійна підготовка вчителів початкових класів
у коледжах та університетах Угорщини є важливою складовою педагогічної
освіти, яка здатна адекватно реагувати на потреби сучасного суспільства і
забезпечувати формування професійних компетентностей та особистісних
якостей

майбутніх

учителів;

вирізняється

відкритістю,

гнучкістю

і

цілісністю, ґрунтується на засадах гуманізації та інтеграції. Вивчення і
критичне осмислення прогресивних ідей угорського досвіду професійної
підготовки вчителів початкових класів та з’ясування можливостей їх
творчого використання, стануть на допомогу

українським науковцям-

практикам у системному осучасненні національної освіти задля її інтеграції з
європейським освітнім простором.
Методологічною основою дослідження є провідні положення теорії
пізнання, філософські ідеї гуманізації освіти, концептуальні положення
педагогічної компаративістики, діалектичні принципи взаємозв’язку і
взаємозумовленості явищ, історизму, науковості, наступності, системності й
об’єктивності.
синергетичний,

Основоположними
компетентнісний,

в

дослідженні

стали

культурологічний,

системний,
особистісно

орієнтований, контекстний, діяльнісний і рефлексивний підходи, що
уможливило об’єктивне вивчення процесу професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в коледжах та університетах Угорщини.
Теоретичну основу дослідження становлять головні положення
філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень та ін.) і
теорії особистості (І. Бех, Е. Помиткін, В. Рибалка та ін.), концепції освіти,
виховання і навчання (С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало й ін.),
концепції
(В. Биков,

інноваційних
О. Дубасенюк,

технологій

професійної

О. Лавріненко,

підготовки

С. Сисоєва,

вчителів

М. Солдатенко,

Г. Сотська й ін.), зокрема вчителів початкової школи (Н. Бібік, О. Кучерявий,
О. Савченко, О. Федій, Л. Хомич та ін.); методології порівняльної педагогіки
(Н. Авшенюк, Н. Бідюк, О. Локшина, О. Матвієнко, О. Огієнко, Н. Пазюра,

40

Л. Пуховська, А. Сбруєва й ін.); теорії педагогічної освіти в Угорщині
(Й. Жолнаї (J. Zsolnai), Ф. Лоранд (F. Loránd), I. Фолуш (I. Falus), О. Шуйом
(A. Sólyom) й ін.).
Для досягнення мети та виконання поставлених завдань дослідження
використано комплекс таких методів дослідження: загальнонаукові (аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення – для всебічного аналізу нормативноправових документів Угорщини та наукової і методичної літератури);
конкретно-наукові: (категоріальний аналіз – для розкриття змісту й
уточнення дефініцій основоположних понять; ретроспективний аналіз – для
особливостей розвитку в Угорщині педагогічної освіти у різні історичні
періоди; структурно-функціональний аналіз – для визначення організаційних,
змістових і процесуальних особливостей професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів; структурно-логічний аналіз – для виокремлення
перспективних напрямів розвитку системи професійної підготовки майбутніх
учителів; компаративний аналіз – для виявлення спільних і відмінних рис у
професійній підготовці вчителів Угорщини й України; наукова екстраполяція
– для з’ясування можливостей творчого використання інноваційного
потенціалу угорського досвіду в Україні); емпіричні (бесіда, Е-листування,
обговорення проблем дослідження з угорськими колегами на конференціях і
семінарах).
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку
використано 370 джерел, у тому числі – 163 зарубіжних, зокрема:
законодавчі та нормативно-правові документи Угорщини: закони «Про вищу
освіту» (2011 р.), «Про національну загальну освіту» (2011 р.), положення
Міністерства Людських Ресурсів «Про спільні вимоги до підготовки
педагогів та підготовчі й вихідні вимоги певних педагогічних факультетів»
(2013 р.), «Про видачу і затвердження національного навчального плану для
початкової школи 1–4-х класів» (2012 р.), постанова уряду Угорщини «Про
освітні

й кваліфікаційні

підготовки»

(2006

р.);

вимоги

до бакалаврської та

науково-методичні

й

магістерської

інформаційно-аналітичні
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матеріали (навчальні плани, програми коледжів та університетів Угорщини
тощо); офіційні Веб-сторінки ВНЗ Угорщини та інші інформаційні джерела
(довідники, енциклопедії, словники); наукові праці вітчизняних і зарубіжних
дослідників, у тому числі угорських (E. Боркоу, Е. Голнгофер, Д. Гунаді,
Т. Евальд, Й. Жолнаї, А. Карпаті, Ф. Лоранд, І. Месарош, Т.

Мондяк,

А. Оухіді, I. Фолуш, К. Форгач, О. Шуйом, Ж. Штіон й ін.) з проблем фахової
підготовки вчителів; публікації матеріалів із досліджуваної теми у
вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних періодичних виданнях, серед
яких:

«Порівняльно-педагогічні

студії»,

«Професійна

порівняльна

педагогіка», «Comparatіve Educatіon», «Educational Alternatives», «Anyanyelvpedagógia», «Akadémiai Értesítő», «А Modern Iskola», «A Magyar Pedagógia»,
«Új Pedagógiai Szemle», «Képzés és Gyakorlat», «Mentor», «Pedagógusképzés»
й ін.; ресурси бібліотек Будапештського університету імені Матвія Корвіна,
Університету імені Етвеша Лоранда, Дебреценського реформатського
теологічного університету, Капошварського, Ніредьгазького, Печського і
Сегедського університетів; результати спостережень і досліджень автора під
час

наукових відряджень до Угорщини, участі в Міжнародній науковій

конференції «Education and Transition. Contributions from Educational
Research» (2015 р.) (Будапештський університет імені Матвія Корвіна) та ін.
Організація дослідження. Дисертаційне дослідження проводилося
упродовж 2012 – 2017 рр. й охоплювало три етапи науково-педагогічного
пошуку.
На першому, аналітико-пошуковому, етапі (2012 – 2014 рр.) теоретично
осмислено проблему дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету і
завдання дослідження, проаналізовано наукові джерела з теми дослідження,
розроблено науковий апарат і програму дослідження.
На другому, науково-емпіричному, етапі (2014 – 2016 рр.) здійснено
порівняльний аналіз курикулумів, визначено форми і методи навчання
майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах
Угорщини та встановлено перспективні напрями розвитку системи їхньої
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професійної підготовки, розроблено методичні рекомендації та впроваджено
їх у педагогічну практику.
На третьому, узагальнювальному, етапі (2016 – 2017 рр.) узагальнено
результати дослідження, сформульовано загальні висновки.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження:
 вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у коледжах та
університетах Угорщини; визначено особливості структури цієї підготовки
(гнучкість, відкритість, вертикальна і горизонтальна варіативність моделей,
автономність, євроінтеграційна спрямованість тощо), а також її змісту
(модульність, гнучкість, єдність теоретичного і практичного компонентів,
компетентнісна і практична орієнтованість, спрямованість на самостійну
роботу, диверсифікація, міждисциплінарність), форм і методів навчання
(диверсифікація,
інтерактивність,

дослідницька

спрямованість,

інноваційність,

комп’ютеризація); встановлено перспективні

напрями

розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
(медіаосвіта, інформатизація); з’ясовано можливості творчого використання
прогресивних ідей угорського досвіду в системі педагогічної освіти України
на законодавчому, організаційно-педагогічному і змістовно-процесуальному
рівнях;
 подальшого розвитку набули положення про генезис професійної
підготовки

майбутніх

законодавчого

учителів

забезпечення;

початкової
організації

освіти

в

Угорщині,

педагогічної

її

практики;

впровадження компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів у
процес навчання майбутніх учителів початкових класів;
 уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: «професійна
підготовка вчителя», «професійна підготовка майбутніх учителів початкових
класів», «професійна компетентність учителів початкових класів» й ін.;
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 до наукового обігу введено дотепер невідомі й маловідомі в Україні
праці угорських дослідників, фактологічні матеріали з питань професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
підготовці методичних рекомендацій «Професійна підготовка майбутніх
учителів початкової школи в Угорщині», в яких окреслено можливості
використання прогресивних ідей угорського досвіду для модернізації
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів України у
контексті інтеграції національної системи освіти з європейським освітнім
простором. Основні положення, теоретичні висновки, джерельна база
дослідження можуть бути корисними для викладачів навчальних курсів із
педагогіки, педагогіки вищої школи, історії педагогіки і порівняльної
педагогіки у процесі оновлення навчальних планів й освітніх програм,
розроблення спецкурсів і спецсемінарів для підготовки майбутніх учителів
початкових класів та слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти.
Наукова розвідка стане у нагоді науковцям, викладачам і студентам, які
здійснюють

історико-педагогічні,

психолого-педагогічні

й

порівняльні

педагогічні дослідження.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
(довідка № 2652 від 13.10.2016 р.), Класичного приватного університету
(м. Запоріжжя; довідка №1996 від 19.10.2016 р.), Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (довідка №1707 від
17.10.2016 р.), Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти (довідка № 669 від 17.10.2016 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
обговорено і схвалено на науково-практичних конференціях, семінарах,
педагогічних читаннях, круглих столах, різного рівня, серед яких:
міжнародні: «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика»
(Суми, 2012); «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного
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розвитку вищих навчальних закладів України» (Київ, 2013); «Освіта
дорослих у контексті сталого розвитку» (Київ, 2014); «Педагогіка вищої
школи: методологія, теорія, технології» (Кіровоград, 2014); «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми,
2014 – 2017); «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2014, 2015,
2016); European Conference on Educational Research (ECER 2015) «Education
and Transition. Contributions from Educational Research» (Budapest (Hungary),
2015); «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»
(Хмельницький, 2015); «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»
(Суми, 2014–2016); «Сучасні інформаційні технології та інноваційні
методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми» (Київ–Вінниця, 2014); «Освітні трансформації у контексті
європейської

інтеграції

і

глобалізації»

(Київ,

2017);

всеукраїнські:

«Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у
контексті

об’єктивної парадигми

освіти» (Київ,

2012);

«Управління

інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри» (Суми,
2012); «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної
освіти» (Суми, 2012); «Педагогічне забезпечення творчої самореалізації
особистості в інноваційній освіті» (Суми, 2013); «Творча спадщина А.С.
Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (Суми,
2013); «Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці
сучасних освітніх закладів» (Київ, 2013); «Евристична освіта у суспільстві
нових соціальних та особистісних цінностей» (Суми, 2014); «Проблеми
післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в
освіті як основа суспільного розвитку» (Ужгород, 2014); «Підготовка
майбутнього вчителя в умовах впровадження компетентнісного підходу»
(Умань, 2015); «Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика,
проектування, психолого-педагогічний супровід» (Чернігів, 2015); науковопрактичні та методологічні семінари: «Педагогічна компаративістика»
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(Київ, 2014, 2015); «Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у сучасному
вимірі педагогічної науки та освіти» (Київ, 2013); «Від педагогіки добра до
вершин педагогічної майстерності» (м. Київ, 2013); педагогічні читання:
пам’яті професора О. П. Рудницької (Київ, 2012, 2013, 2016); «Василь
Сухомлинський у діалозі із сучасністю: довкілля – початкова школа»
(Хмельницький, 2011); «Інтернаціоналізація системи вищої освіти України»
(Київ, 2012); «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і
перспективи» (Київ, 2014); круглі столи: «Інноваційні педагогічні технології
у підготовці майбутніх вчителів» (Суми, 2012 – 2016); «Наукова спадщина
академіка І. А. Зязюна та актуалітети сучасної педагогічної освіти в Україні»
(Київ, 2015); «Освіта впродовж життя: вимоги часу» (Київ, 2012, 2013);
звітні наукові конференції Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих
НАПН України (Київ, 2012 – 2017).
Особистий внесок здобувача. У колективній монографії (Годлевська,
2013а)

здобувачем

написано

розділ

«Використання

мультимедійних

технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів»,
в

якому

розглядаються

теоретичні

засади

та

умови

застосування

мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів
початкових класів. У публікації (Hodlevska, Ogienko & Litovchenko, 2015)
дисертантом обґрунтовано характеристики інноваційної моделі освіти та
ефективні форми її організації; у тезах (Годлевська, Кобюк, 2014;
Годлевська, Кобюк, 2015а; Годлевська, Кобюк, 2015b) – розкрито зміни у
системі підготовки майбутніх учителів Угорщини, зумовлені приєднанням її
до Болонського процесу, особливості професійної підготовки майбутніх
учителів та рівні їх готовності до інноваційної професійної діяльності.
Публікації.
публікаціях,

Основні

з-поміж

результати

яких: 1

дослідження

колективна

висвітлено

монографія;

2

у

30

методичні

рекомендації; 10 статей у наукових фахових виданнях України, серед яких 2
статті, які входять до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus,
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Web of science); 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому виданні; 16
статей та тез у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура

й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до
кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (усього 370
найменувань, з них 163 – іноземними мовами) та додатків на 40 сторінках.
Повний обсяг дисертації становить 322 сторінки, основний зміст викладено
на 199 сторінках. Робота містить 7 таблиць та 19 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УГОРЩИНІ
У розділі здійснено аналіз стану дослідження проблеми професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії.
Подано характеристику базових понять дослідження. Досліджено суспільнополітичні, організаційно-педагогічні передумови й особливості становлення і
розвитку системи професійної підготовки майбутніх учителів в Угорщині.
Проаналізовано нормативно-правову базу розвитку сучасної угорської
системи педагогічної освіти.

1.1. Проблема

професійної

підготовки

майбутніх

учителів

початкових класів у педагогічній науці

Входження України в європейський науково-освітній простір за його
модернізації потребує підготовки вчителів, що мають високий рівень
педагогічної культури і професіоналізму. На жаль, у сучасній українській
школі наявний високий відсоток учителів, які не готові виконувати свій
професійний обов’язок. Як зауважував учений І. Зязюн, це пояснюється, з
одного боку, випадковим вибором професії, а з другого – низьким рівнем
професійної підготовки у ВНЗ педагогічного профілю (Зязюн, 2009, с. 2.).
Початкова освіта є фундаментом подальшого навчання. Від рівня
сформування у початковій школі загальнонавчальних умінь, навичок і
способів діяльності учнів залежить успішність їхнього навчання в основній і
старшій школі (Комар, 2012). Таким чином, постає необхідність ґрунтовної
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Українській школі потрібні вчителі початкових класів, які досконало
володіють психолого-педагогічною діагностикою, методами наукового
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пізнання і педагогічного дослідження, методикою професійного аналізу та
сучасними комп’ютерними технологіями. На цьому наголошується у
нормативно-правових документах – законах України «Про освіту» (2017 р.)
та «Про вищу освіту» (2014 р.), Державній програмі «Вчитель» (2014 р.),
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки
(2012 р.).
З аналізу праць українських науковців визначаємо аспекти досліджень
проблеми професійної підготовки вчителів початкових класів:
педагогічні

(В. Волошина (2003),

Л. Пуховська (1997),

історико-

О. Сухомлинська

(2003); філософсько-світоглядні (В. Андрущенко (2013), Ю. Галатюк (2009),
І. Зязюн (2009), В. Кудін (2007), В. Луговий (2009)); психологічні (І. Бех
(2008), Т. Гальцева (2003), М. Марусинець (2011) та ін.); методичні
(О. Дубасенюк (2009), Н. Кічук (2002), Л. Кондрашова (1998), І. Манькусь
(2005), Л. Мельник (2008) та ін.); методологічні (С. Гончаренко (1997),
Н. Ничкало (2002), О. Савченко (2010) та ін.); інноваційні (А. Кальянова
(2005),

В. Носков

(2005),

С. Сисоєва

(2014));

морально-естетичні

(М. Лещенко (2013), Л. Тимчук (2013), О. Федій (2016)); єдність теорії і
практики у підготовці вчителів до педагогічної діяльності (Д. Мазох (2005),
В. Моляко (2004), О. Мороз (2001), Н. Чайченко (2010)); професійна
підготовка педагогів у зарубіжній теорії і практиці (Н. Авшенюк (2011),
Л. Нос (2017), О. Огієнко (2013a), А. Сбруєва (2004) й ін.).
Серед угорських учених проблему професійної підготовки вчителів
досліджують Д. Гунаді (Hunyady, 2004), Й. Жолнаї (Zsolnai, 2008), Т. Евальд
(Ewald, 2008), А. Карпаті (Kárpáti, 2013), І. Месарош (Mészáros, 1999),
А. Оухіді (Óhidy, 2008), I. Фолуш (Falus, 2006) та ін.
Деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів в Угорщині розглядали
українські вчені Є. Боркач (2013), І. Керестень (2010), М. Леврінц (2011a),
Й. Міс (2011) й ін.
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Спиняємо увагу на дослідженні Є. Боркача (2013), у якому висвітлено
систему

підготовки

вчителів

природничо-математичних

дисциплін

в

Угорщині в умовах входження до Болонського процесу та євроінтеґрації.
Дослідник розглядає основні тенденції організації європейської вищої освіти,
визначає внутрішні й зовнішні чинники реформування системи педагогічної
освіти в Угорщині. Ми погоджуємося з думкою Є. Боркача (2013), що
особливостями підготовки майбутніх учителів у ВНЗ Угорщини є
фундаменталізація,

професійна

спрямованість,

індивідуалізація,

удосконалення форм і методів навчання, використання інформаційних
технологій (ІТ), європеїзація, орієнтація на міжнародні ініціативи й проекти,
мобільність студентів, зростання важливості їхньої науково-дослідницької
діяльності (Боркач, 2013).
Науковий інтерес становлять розвідки М. Леврінц (2011a), у яких
з’ясовуються питання формування мотивації майбутніх фахівців іноземних
мов в Угорщині до професійної педагогічної діяльності. Так, у своїй роботі
дослідниця

ґрунтовно

проаналізувала

історико-педагогічний

досвід

професійної підготовки педагогів, основні структурні компоненти й
особливості змісту, форм і методів професійної підготовки вчителів
іноземної мови у різних типах навчальних закладів країни. Зазначимо, що
автор виокремила сучасні структурно-змістові моделі професійної підготовки
вчителів у системі неперервної освіти Угорщини

на різних рівнях:

допрофесійної підготовки; професійної підготовки (бакалавр, магістр,
доктор); післядипломної освіти. У досліджені осмислено науково-практичні
підходи та концептуальні засади організації професійної підготовки
майбутніх

учителів

іноземних

мов

в

Угорщині,

з’ясовано

основні

особливості формування у них мотивації до педагогічної діяльності (Леврінц,
2011b).
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Вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів, на нашу думку, доцільно розпочати з характеристики
ключових понять, зокрема: «професійна підготовка», «професійна підготовка
майбутніх учителів початкових класів», «професійна компетентність»,
«професійна компетентність вчителів початкових класів» тощо.
У широкому значенні «професійна підготовка» означає процес
оволодіння знаннями, вміннями і навичками для виконання роботи у певній
галузі діяльності (Гончаренко, Радула, 2004).
Поділяємо погляди вченого Н. Ничкало (2001), яка цілком підставно
зазначає, що професійна підготовка має орієнтуватися на особистісний
розвиток і творчу самореалізацію кожного громадянина України, та
сформувати покоління, яке навчатиметься впродовж життя, розвиватиме
цінності громадянського суспільства, сприятиме консолідації української
нації та її інтеграції з європейським і світовим освітнім простором (с. 10).
Поняття «професійна підготовка», що є полісемантичним розгляньмо
з різних позицій. Так, філософи з’ясовують це поняття як систему цінностей,
де кожна професія має свою сукупність цінностей, специфічних для кожного
виду діяльності (Никитина, Железнякова & Петухов, 2002, с. 61); психологи
– як засіб зростання індивідуального потенціалу особистості, розвитку її
резервних сил, пізнавальної і творчої активності завдяки оволодінню
загальнонауковими і професійно значущими знаннями, вміннями і навичками
(Вознюк, 2016; Маркова, 1996); соціологи – як професійне покликання,
професійний обов'язок (Тараненко, Мельниченко, 1995); педагоги – як
складну, цілісну, багатосторонню динамічну систему, яка функціонує
відповідно до мети, завдань і принципів підготовки фахівців (Глузман, 2010;
Коваль, 2011).
У контексті нашого дослідження вбачаємо слушною думку угорських
учених А. Шойома (A. Sólyom) і Ж. Штіон (Zs.Stion), які вважають, що
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професійна підготовка – це вивчення особливостей професійних ролей,
профілів, технологій і компетентностей, притаманних певній професії, та
всебічно розвинена культура праці (Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia,
2014).
Поняття

«професійна

підготовка

вчителя

початкових

класів»

трансформувалося разом з еволюцією поглядів на мету навчання і виховання,
уявленнями про його професійні характеристики і якості (Желанова, 2012).
Зауважимо,

що

поняття

«професійна

підготовка

вчителя»

угорські

дослідники трактують як сукупність всіх програм вищої освіти, після
завершення яких випускники педагогічних навчальних закладів мають право
працювати вчителями (Lükő, 2011).
Професійна підготовка майбутніх учителів в дослідженні О. Комар
(2012)

розглядається

професійними

як

процес

компетентностями,

оволодіння

у

педагогічному

загальнонауковими

і

ВНЗ

спеціальними

знаннями й уміннями для успішної фахової діяльності.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ,
на думку С. Гончаренка (2004), передбачає методологічну, культурологічну,
загальнокультурну,

предметну,

методичну,

психолого-педагогічну,

спеціальну, дидактичну і професійно-етичну підготовку та її теоретичну і
практичну форми.
У нашому дослідженні методологічну підготовку розглядатимемо як
процес формування системи знань студентів про принципи, методи
дослідження і перетворення педагогічної дійсності. В свою чергу, методична
підготовка гарантує оволодіння знаннями принципів, змісту, правил, засобів,
активних методів і форм виховання і навчання та формування операційнотехнологічної готовності до здійснення навчально-виховної роботи у
профільній школі. Зауважимо, що методичну складову К. Авраменко (2002)
розглядає

як

системоутворювальний

чинник

професійної

підготовки
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педагогічних кадрів для початкової школи та як порівняно самостійну
систему з властивими їй змістом, структурою і функціями, що забезпечує
взаємозв’язок теорії і шкільної практики.
З аналізу наукових джерел визначаємо загальнокультурну підготовку
як розвиток і формування світогляду вчителя та розширення його загальної
освіти і рівня культури. Під психолого-педагогічною підготовкою вбачаємо
спрямованість навчання на професійну освіту вчителя, розвиток у нього
педагогічних умінь і творчої індивідуальності. Предметна (спеціальна)
підготовка – складова професійної підготовки, у процесі якої майбутні
вчителі оволодівають фаховими теоретичними і практичними знаннями,
системою умінь і навичок, а також розвивають свої здібності й набувають
професійного досвіду (Коваль, 2011).
Має рацію Л. Хомич (1999),
підготовки

майбутніх

загальнопрофесійної
культурологічним,

учителів

підготовки,

коли розглядає поняття професійної
початкових
що

класів

функціонує

психолого-педагогічним

і

за

як

систему

світоглядно-

фахово-методичним

напрямами. У цій системі кожна навчальна дисципліна є засобом загального
розвитку майбутніх учителів й основою їхньої подальшої професійної
діяльності.
У

монографічному

дослідженні

Л.

Коваль

(2011)

детально

проаналізовано розвиток професійної підготовки майбутніх учителів в
Україні у контексті реформування початкової освіти. Авторка характеризує
чотири його етапи: 1956 – 1971 рр. – становлення педагогічної освіти; 1972 –
1984 рр. – удосконалення вищої педагогічної освіти в умовах реформування
початкової школи; 1985 – 1995 рр. – оновлення професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи; з 1996 р. – до цього часу – розвиток
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах
входження країни до загальноєвропейського освітнього простору. Не
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залишилися поза увагою дослідниці й особливості підготовки майбутніх
учителів у зарубіжних країнах, зокрема, вона досліджує інноваційні способи
навчання (спрямованість на формування професійних компетентностей
майбутніх учителів, упровадження новітніх технологій навчання тощо (с. 46).
У системі педагогічної освіти майбутніх учителів початкових класів
приділяється багато уваги естетотерапевтичній діяльності. Приміром, у
дослідженні О. Федій (2016) розроблено авторську методичну систему
підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній
діяльності, здійснюваній на основі особистісно орієнтованої педагогічної
парадигми в освіті. Естетотерапевтичні знання, уміння і навички, стверджує
вчений, формуються у процесі комплексної організації діяльності студентів
(педагогів)

за

єдності

професійно-мотиваційного,

інформаційно-

когнітивного, практично-діяльнісного і рефлексивно-ціннісного компонентів
освіти.

Уважаємо,

вдосконаленню

що

дослідження

системи

професійного

О. Федій
розвитку

(2016)
майбутніх

сприятиме
учителів

початкових класів.
Становить інтерес праця Н. Глузман (2010), у якій аналізується досвід
модернізації
зарубіжних

професійної
країнах.

підготовки

Дослідниця

вчителів

визначила

початкових
напрями

класів

у

реформування

педагогічної освіти в країнах європейського регіону і зміст інновацій,
виокремила моделі підготовки вчителів, зосередила увагу на вимогах
державних стандартів до підготовки педагогів у контексті соціальноособистісних компетентностей, розглянула методи їх оцінювання.
Вагомим для нашої розвідки є дослідження Л. Нос (2012), у якому
виокремлено особливості підготовки вчителів початкових класів на освітніх
факультетах університетів Канади. У роботі акцентується увага на поєднанні
теоретичних і практичних компонентів у підготовці майбутніх учителів.
Виявлено напрями взаємодії шкіл, шкільних рад та інших недержавних
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освітніх організацій у підготовці вчителів та їхньому професійному
становленні

й

розвитку.

Вчений

обґрунтувала

основні

підходи

до

стандартизації професійної освіти вчителів у різних провінціях Канади,
дидактичні підходи до розроблення навчальних програм підготовки
бакалавра та дослідила специфіку організації педагогічної практики
майбутніх учителів початкової школи (Нос, 2013).
Зазначимо, що «слабкими» місця сучасної професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів І. Зязюн (2009) уважав фронтальні і
групові форми роботи зі студентами. У наслідку типовим явищем стають
нереалізовані педагогами творчі здібності, невміння логічно пов’язувати
інформацію із суміжних сфер знань. Учений виходив із того, що студенти
потребують не лише інтелектуальної допомоги, а й психолого-педагогічної
підтримки (Зязюн, 2009).
Наукові позиції дослідників дають нам змогу виділити головні
особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів у професійній
діяльності, як-от: 1) компетентнісний підхід до навчання у педагогічних
навчальних закладах, що дає змогу сформувати у вчителів професійні якості,
передусім

глибокі

знання

свого предмета

та

суміжних

дисциплін,

гуманістичну спрямованість педагогічної діяльності, потужний науковий
потенціал, методичну гнучкість і фахову відповідальність; 2) дотримання
концепції підготовки вчителів початкових класів, які здатні творити,
саморозвиватися та самореалізуватися впродовж життя, цінують культурну
спадщину свого та інших народів, поважають права кожної людини;
3) практичне

спрямування

педагогічної

освіти

майбутніх

учителів,

підвищення її якості; 4) інноваційний характер навчання у педагогічних
навчальних закладах завдяки впровадженню ІТ.
Професійну підготовку майбутніх учителів початкових класів, на наш
погляд, доцільно розглядати як цілісний і багатоаспектний процес
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формування фахових компетентностей професійної педагогічної діяльності,
оволодіння знаннями із загальнопедагогічних та спеціальних (фахових)
дисциплін, практичними вміннями і навичками, розвитку особистісних
професійних якостей, розкриття творчого потенціалу особистості й здатності
творчо вирішувати навчально-виховні питання.
Особливу проблему науковці вбачають у трактуванні поняття
«компетентність». У Національному освітньому глосарії: вища освіта (Бабин,
Болюбаш,

Гармаш,

компетентність

/

Табачник

&

компетентності

Кремень,
–

2011)

«…динамічна

зазначається,
комбінація

що

знань,

розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують
результати навчання за освітньою /навчальною програмою». Компетентності
покладаються в основу кваліфікації випускника ВНЗ (с. 32).
Поряд з цим, хочеться навести визначення, що подано у Проекті
Національної рамки кваліфікацій (2010 р.) у якому розрізнюються поняття
компетентності й компетенції. Так, компетентність визначається як здатність
особи (зокрема, завдяки її знанням, навичкам і вмінням) фахово виконувати
роботу.

Наразі

поняттю

«компетенція»

властиві

такі

ознаки:

а) продемонстрована здатність особи виконувати завдання та обов`язки за
професійним стандартом; б) здатність і готовність використовувати знання,
уміння та особистісні, соціальні, методологічні аспекти в умовах навчання
або роботи, а також для професійного й особистісного розвитку; в) надбані
навички і вміння працювати (Равен, 2015).
У контексті нашого дослідження, слушним видається визначення
компетентності К. Форгача (Forgács, 2002). Компетентність, за угорським
дослідником, – це набуті знання, уміння і навички, які дають змогу успішно
виконувати свої професійні обов’язки за різних обставин та умов (с. 13).
Близьку за змістом дефініцію компетентності подано в угорському словнику
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термінів, а саме: «компетентність – це здатність застосовувати набуті знання,
уміння і навички у різних життєвих ситуаціях» (Sulinet, 2014).
Варто зауважити, що угорські дослідники часто послуговуються
визначенням компетентності, яке запропонував Д. МакКлелланд. Зокрема,
дослідник розглядає компетентність як індивідуальну характеристику, що
підлягає вимірюванню та водночас демонструє відмінність між ефективним і
неефективним виконанням поставленого завдання (Forgács, Kaucsek & Simon,
2002).
Має вагу думка Т. Мондяк (2005), який виділив основні умови набуття
компетентності,

як-от: оволодіння

неформальній

освіті,

нагромадження

навичками

опрацювання

життєвого

досвіду;

завдяки

довідникової
виконання

формальній
літератури

певної

і
та

діяльності;

інтегрування навичок та взаємодія з іншими.
У науково-педагогічній літературі використовується вужче поняття –
«професійна компетентність». До нього звертаються під час розгляду
проблем модернізації освіти та визначення вимог до випускників ВНЗ.
В енциклопедичному словнику «Освіта дорослих» (Кремень &
Ковбасюк, 2014) професійна компетентність тлумачиться як інтегративна
характеристика ділових й особистісних якостей фахівця, що відображає
рівень знань, умінь і досвіду, достатніх для досягнення мети у певній
професійній діяльності, а також моральну позицію фахівця. Отже,
професійна компетентність свідчить про здатність особистості успішно
виконувати свою професійну діяльність (с. 333).
Систематизація наукових досліджень з розглядуваної проблеми дала
нам змогу встановити відмітні особливості професійної компетентності, а
саме:

високий

рівень

володіння

знаннями,

вміннями

і

навичками

(В. Безрукова (1996), О. Дубасенюк (2009) й ін.); вирішення завдань
професійної діяльності (С. Дружилов (2004), В. Ягупов (2002) й ін.);
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характеристика людини як особистості, властивість і новоутворення
особистості (І. Бех (2008), Е. Помиткін (2006) й ін.); психічний стан людини
(А. Маркова (1996), В. Рибалка (2003) й ін.); готовність особистості до
здійснення професійної діяльності (Н. Гавриш (2006), О.Кучерявий (2002) й
ін.).
Професійну компетентність О. Савченко (2010) розглядає як наявність
в особистості знань, умінь і навичок, а також індивідуального досвіду
професійної діяльності. Засвоєння їх грунтується на ціннісно-мотиваційних
орієнтирах, а його результат виявляється у поведінці й рефлексії (с. 56).
За висновком ряду науковців – К. Форгача (Forgács, 2002), Д. Коучека
(Kaucsek, 2002) і П. Шімона (Simon, 2002) – професійна компетентність є
здатністю організовувати й оцінювати свою роботу за допомогою набутих
знань і навичок, а також володіння вмінням засвоювати нові професійні
знання та знаходити оптимальні способи розв’язання професійних проблем.
У Концепції педагогічної компетентності майбутніх учителів у
системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти, яку
розробив колектив авторів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
зазначається, що професійна компетентність вчителя початкових класів – це
сукупність його особистісних якостей, загальна культура та кваліфікаційні
знання, уміння, методична майстерність, гармонійна інтеграція яких у
педагогічній

діяльності

сприяє

отриманню

оптимального

результату

(Банашко, Севастьянова, Крищук & Тафінцева, 2015).
Професійно-педагогічну компетентність в контексті розроблення
концептуальної

моделі

професійно-виховної

діяльності

педагога

О. Дубасенюк (2009) розглядає як сукупність умінь та спроможність
структурувати теоретичне і практичне знання. Дослідниця виділяє основні
види компетентностей – спеціальну, професійну, методичну, соціальнопсихологічну, диференціально-психологічну й аутопсихологічну.
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Наші розвідки свідчать, що бракує єдиного підходу до розгляду змісту
і структурних компонентів професійної компетентності педагогів, зокрема
вчителів початкових класів (Gerölyné Kölkedi, Ilauszki, Gálné Nagy&Szilasy,
2014.
Узагальнивши типологію професійної компетентності, А. Маркова
(1996) виділила такі її складові:
 спеціальну (виконання професійної діяльності на високому рівні,
здатність проектувати свій подальший професійний розвиток);
 соціальну (виконання спільної професійної діяльності завдяки
співробітництву, володіння прийомами професійного спілкування, готовність
брати на себе відповідальність за результати своєї професійної праці);
 особистісну (володіння прийомами особистісного самовираження і
саморозвитку, а також засобами протистояння професійним деформаціям
особистості);
 індивідуальну (володіння прийомами самореалізації і розвитку
індивідуальності у межах професії, готовність до професійного зростання,
здатність раціонально організувати свою працю) (с. 49).
Професійну компетентність педагога Л. Хоружа (2003,) розглядає як
сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду та особистісних
якостей, які гарантують ефективність і результативність його педагогічної
діяльності (с.18).
Для нашого дослідження цінними є положення В. Садової (2016).
Професійно-педагогічну підготовку майбутнього вчителя дослідниця трактує
як іманентну частину загальної професійної підготовки, у процесі якої
майбутні вчителі початкових класів оволодівають комплексом педагогічних
знань, професійних умінь і навичок для успішного виконання професійних
функцій, добирання оптимальних засобів навчання дітей, розв’язування
навчально-виховних проблем через взаємодію з учнями початкової школи в
урочний і позаурочний час (с. 56).
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Професійна компетентність майбутніх учителів початкових класів,
слушно вважає О. Голотюк (2009), визначається фундаментальною базовою
підготовкою (знання теорії педагогіки, особливостей системи національної
освіти, загальної і вікової психології,
технічними

й

комунікативними

процесу пізнання, володіння

вміннями,

обізнаність

з

питаннями

культурології, методикою викладання гуманітарних дисциплін) та якісними
характеристиками особистості (с. 45).
Угорська дослідниця Е. Голнгофер (Golnhofer, 2008), віддає перевагу
якісним

характеристикам

особистості

вчителя

початкових

класів

–

відкритості, доброзичливості, толерантності, комунікабельності, чутливості,
а вже потім підносить роль фундаментальної педагогічної підготовки і
здатності до засвоєння прогресивних ідей.
Ширше визначає професійну компетентність вчителів початкових
класів угорський дослідник І. Фолуш (Falus, 2004а). На його думку, це сплав
знань, умінь і практичних навичок, завдяки яким учитель початкових класів
успішно виконує свої обов’язки (с. 53).
У

нашому

дослідженні

спираємося

на

поняття

«професійна

компетентність» (szakmai kompetencia), яке подане в Програмі індивідуальної
професійної

практики

вчителів

університету

ELTE

(м. Будапешт).

Професійна компетентність розглядається тут як комплекс професійних і
специфічних знань, що дають людині змогу належно виконувати професійну
діяльність. Елементами комплексу є теорії, концепції і професійні знання,
вміння оволодівати знаннями і навичками та практично застосовувати їх
(Tájékoztató az ELTE, 2016).
У

Програмі

індивідуальної

професійної

практики

вчителів

університету ELTE висвітлено основні елементи професійної компетентності
вчителів початкових класів, а саме: 1) особистісний розвиток; 2) розвиток
групи і колективу; 3) проектування педагогічного процесу; 4) використання
професійних знань і навичок у галузі освіти; 5) розвиток навичок, необхідних
для безперервного навчання; 6) організація і управління процесом навчання;
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7) використання освітніх інструментів оцінювання знань; 8) професійна
співпраця і спілкування; 9) прагнення до професійного розвитку і
саморозвитку (Tájékoztató az ELTE, 2016).
З аналізу наукових джерел з’ясовуємо, що професійна компетентність
вчителів початкових класів поєднує у собі сукупність теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, засвоєний досвід та сформовану готовність їх
використовувати у професійній діяльності. Крім того, це особистісні
професійні

якості

–

креативність,

мобільність,

комунікабельність,

толерантність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, здатність до
самопізнання, саморозвитку, самореалізації і саморефлексії тощо, які
забезпечують ефективність і результативність педагогічної діяльності.

1.2.

Підготовка вчителів початкової школи в Угорщині: історикопедагогічний аналіз
Дослідження проблеми професійної підготовки вчителів в Угорщині,

пошук засобів її вдосконалення не обмежується аналізом її нинішнього
стану, а потребує ретроспективного підходу – визначення об’єктивних
соціально-економічних та політичних чинників, які вплинули на становлення
і розвиток системи педагогічної освіти. Як переконують наші розвідки,
становлення і розвиток педагогічної освіти в Угорщині має глибоке
історичне коріння. Причому реформування системи професійної підготовки
майбутніх учителів, зокрема початкової освіти, зумовлювалося також
еволюцією початкової школи на різних історичних етапах.
На становлення і розвиток підготовки вчителів в Угорщині мали
великий вплив прогресивні ідеї видатних угорських педагогів, мислителів і
науковців, зокрема П. Керестурі, Я. Толнаї Далі, Я. Апацаї-Чере, М. Бела,
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Д. Мароті,

І. Лошонці,

Ф. Казінці,

Я. Варги,

П. Вайди,

Г. Серемлеї,

М. Карман, Л. Надя та ін. (Додаток В).
Керестурі Пал (1589 – 1655) – викладач Дюлафегерварської вищої
школи, прагнув запровадити в школах вивчення реальних предметів та
застосовувати передові методи навчання і виховання. Уважав за доцільне
одночасно навчати учнів читання і письма. При вивченні предметів
поступово переходив від простих елементів до складніших, виступав проти
примусовості у навчанні та фізичного покарання учнів, позитивно оцінював
гру, якій відводив певний час у навчальному процесі. У свої практиці
використовував елементи змагання між учнями (Commenius,

1966;

Magyarország nemzeti iskolák, 1980; Гомонай, 1969).
Толнаї Далі Янош (1612 – 1660) – навчався в Англії і Голландії, де
перейняв ідеї пуританізму англійця Аммесіуса. Повернувшись до Угорщини,
поширював ці ідеї серед своїх вихованців. Прогресивна діяльність Толная
Далі була спрямована на пропагування фізичної праці не лише як засобу
виховання, а і як елементу освіти. Я. Толнаї і його учні відвідували місцевих
жителів (м. Надьвараді) та навчали їх письма і читання. Заслугою Я. Толнаї
Далі є те, що він запровадив підручник логіки «Ramus antiskolasztikus
logikája» (Commenius, 1966; Magyarország nemzeti iskolák, 1980; Гомонай,
1969).
Апацаї-Чере Янош (1625 –1659) – прихильник і послідовник Декарта.
У своїй універсальній системі знань чільне місце відводив основам
математики, агрономії, фізики, географії, а також природничим наукам.
Я. Апацаї-Чере висловив ідею про створення єдиної шкільної системи з
трьома ступенями – нижчим, середнім і вищим. Однак в умовах феодальної
країни більшість задумів мислителя залишилася нездійсненою (Commenius,
1966; Magyarország nemzeti iskolák, 1980; Гомонай, 1969).
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Бел Матяш (1684 – 1719) – директор Пожонського ліцею, дотримував
позицій пієтизму. М. Бел вдосконалив навчальний план, відповідно до якого
запровадив у ліцеї вивчення географії. Уперше в угорській школі ввів
вивчення історії, для навчання якої написав «Історію європейських держав»,
«Географічні й історичні відомості про нову Угорщину», «Путівник
угорської мови» й ін. З ініціативи педагога в угорських школах
запроваджувалося вивчення іноземної мови, уводилися показові уроки та
обов’язкові закони для учнів. Багато праці доклав для поліпшення методів
викладання. Уважав, що вчитель має враховувати особливості кожного з
своїх вихованців (Commenius, 1966; Magyarország nemzeti iskolák, 1980;
Гомонай, 1969).
Мароті Дердь (1715 – 1744) – професор Дебреценського колегіуму.
Педагогічну діяльність присвятив поліпшенню викладання математики. У
підручнику «Арифметика, або Майстерність обчислення», створеному
Д. Мароті, подавалося багато задач, узятих із практичного життя. Крім того,
замість латинської термінології застосовувалася угорська (Commenius, 1966;
Magyarország nemzeti iskolák, 1980; Гомонай, 1969).
Лошонці Іштван (1709 – 1780) – директор Надькереської школи,
сприяв поширенню угорської мови. У праці «Потрійці малі дзеркала» (1771)
І. Лошонці аналізував роботу початкової школи, різко осуджував її
латинізацію, вимагав впровадити навчання рідною угорською мовою. Книга
слугувала також підручником з географії Угорщини, тож мала велику
популярність серед учителів і учнів (Commenius, 1966).
Казінці Ференц (1759 – 1831) – шкільний інспектор. Відзначився
турботою про освіту угорського народу. Ф. Казінці домігся, що у кожному
селі працювала початкова школа, у якій діти навчалися рідною мовою. Для
цього відвідав усі села та описав свої враження від цієї подорожі в праці
«Спогади про моє поприще». Автор сповідував ідею єдності навчання і
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виховання, що повинно бути, на його думку, основою роботи вчителя. Крім
цього, перу Ф. Казінці належать праці

«Офіційна вступна бесіда»,

«Циркуляр», «Думка Ференца Казінці про одне питання елементарних шкіл».
Переклав угорською мовою низку праць Ж.-Ж. Руссо, створив оригінальні
підручники (Гомонай, 1969). Велику увагу Ф. Казінці приділяв формуванню
особистості вчителя – майстра своєї справи, становлення якого відбувалося
через

самоосвіту,

підвищення

культурного

рівня,

вироблення

самопереконань.
Щоб виховати благородно мисляче майбутнє покоління, уважав
Ф. Казінці, потрібно пробуджувати і плекати в дітях добрі і щирі почуття. У
своїй праці «Міркування» Ф. Казінці порушував гендерні питання. Зокрема,
висловлював думку про те, що в школі потрібно звертати пильну увагу на
виховання і хлопців, і дівчат. Як шкільний інспектор добивався, щоб органи
місцевої влади відводили школам земельні ділянки, на яких учні
поглиблюватимуть свої теоретичні знання та вчитимуться застосовувати їх
на практиці. Завдяки зусиллям Ф. Казінці при кожній школі було
організовано бібліотеку та налагоджено видання для шкіл настінних
географічних карт (Magyarország nemzeti iskolák, 1980).
Варга Янош (1804 – 1875) – засновник угорської педагогічної
літератури, член Угорської академії наук, поділяв погляди Й. Песталоцці.
Дбав про підготовку педагогічних кадрів, про що свідчить його праця «Книга
для керівництва початковим навчанням і вихованням» (1837). У ній педагог
доводив, що завданням навчання є розвиток дитячих здібностей завдяки
самостійній діяльності учнів. Водночас навчання повинно спиратися на
наочність і проводитись від знайомого до незнайомого, від простого до
складного. Крім того, фізичний розвиток має здійснюватись у гармонійній
єдності з розумовим. Педагог надавав великої ваги рівному розподілу
навчальних предметів реального і гуманітарного циклів. Стверджував, що
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рівнобіжно з вивченням алгебри і тригонометрії доцільно вивчати географію
та астрономію. На першому з’їзді вчителів Угорщини Я. Варга відстоював
позиції єдиної державної системи навчання. Наприкінці життя став
прихильником англійського позитивізму. Написав твір «Педагогіка гімназії»
(1873) (Glatz, 2000).
Вайда Петер (1808 – 1846) – професор Сарваського євангельського
ліцею, редактор і співробітник низки журналів, автор наукових статей і
праць,

член-кореспондент

Угорської

академії

наук

і

дійсний

член

літературного товариства Кішфолуді. Автор підручників з угорської мови,
гігієни, природознавства й інших галузей наук, творець угорської абетки. У
1840 р. створив програму організації Пештскої вищої школи. У статті «Життя
народних мас» П. Вайда виділяв моральне, розумове, фізичне і трудове
виховання, а також висловлював думку, що освіта є так само важливою для
народу, як і політичні права. У праці «Моральні бесіди» (1839) гостро
критикував тогочасні школи, які не готували учнів до життя. Пропонував
навчати дітей основ різноманітних професій за одночасного озброєння їх
теоретичними знаннями, які будуть потрібні у майбутній практичній
діяльності. Так, педагог уважав, що у початковій школі учнів необхідно
ознайомити з основами наук, у середній школі поглибити ці знання, особливо
про природу і суспільство. У вищій школі учень має засвоїти «…все
прекрасне і величне, що будь-де винайшов допитливий людський розум»
(Гомонай, 1969). У передмові до книги «Історія природи для дітей» П. Вайда
наголошував на тому, що до обов’язків учителя належить пізнати
темперамент, вік, здібності, стан здоров’я, наміри, плани на майбутнє кожної
дитини і врахувати все це в своїй роботі. До того всього вимагав від учителів
застосовувати в своїй діяльності різні методи навчання (Hegedüs, 1995).
Серемлеї Габор (1807 – 1867) – автор першого підручника з
педагогіки

угорською

мовою

(1845).

Серед

праць

Г. Серемлеї
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найважливішими є «Нова філософія» (1841), «Поетика» (1844), «Педагогіка»
(1845), «Підручник з географії» (1845). Найбільший інтерес становить його
підручник із педагогіки, який відкрив нову епоху в угорській педагогічній
літературі. У першій частині підручника «Ставлення до дітей» автор
розглядав різні ідеї виховання та скеровував увагу на моральне і розумове
виховання. Другу частину підручника присвячено питанням методики
викладання у народних школах арифметики, грамоти, читання, релігії, етики,
гігієни, граматики тощо. Матеріал цієї частини підручника належить до
спеціальних методик. У третій частині підручника викладаються загальні
дидактичні й методичні погляди автора (Péter, 1994).
Карман Мор (1843 – 1915) – учений-педагог, який підносив педагогіку
до рівня інших наук. Слідом за Й. Гербартом теоретично обґрунтовував
педагогіку, розробляв систему педагогічної науки, в основу якої покладав
ідеалістичну філософію. Головне місце в педагогічній системі дослідника
посідала діяльність учителя, який мав формувати моральні поняття учнів.
М. Карман виступав проти механічного заучування і вимагав застосовувати
активні методи викладання (наочність, правильні асоціації тощо). Методика
педагога вперше в Угорщині врахувала психологічні особливості учнів. Свою
педагогічну діяльність М. Карман спрямовував на піднесення рівня освіти
угорського народу, зокрема через пристосування вчення Й. Гербарта до умов
своєї країни. Вчений розробив навчальний план та інструкцію, які визначали
роботу угорських середніх шкіл протягом багатьох десятиліть. Вимоги
М. Кармана щодо уніфікації освіти і шкільної системи, його памфлети проти
конфесіоналізму, праці в галузі методики навчання, діяльність з підготовки
та перепідготовки педагогічних кадрів – усе це сприятливо впливало на
розвиток педагогічної думки й освіти в Угорщині (Németh, 2005).
Надь Ласло (1857 – 1931) – психолог і педагог, викладач педагогіки в
Будапештському педагогічному училищі, редактор журналу «Угорське
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педучилище» («Magyar Tanitoképző»). З ініціативи вченого в 1896 р. було
скликано Другий загальний конгрес у справах освіти. Як відповідальний
секретар конгресу Л. Надь узагальнив його матеріали у тритомній праці, що
була визнана учительською громадськістю та відзначена королівським
дипломом (Glatz, 2000). Великою заслугою Л. Надя була боротьба за
створення єдиної незалежної вчительської організації, ініціаторство у
відкритті перших будинків учителів. У 1906 р. Л. Надь організує Угорське
товариство вивчення дітей (у 1913 р. нараховувало 1200 членів). Під його
керівництвом з 1909 р. виходить журнал «Дитина», а з 1911 р. – «Музей
дитячого навчання». За почином Л. Надя у 1913 р. відбувся Конгрес з питань
вивчення дітей, а в 1914 р. в м. Будапешті організовано дослідну школу –
«Нову школу». Учений організував також психологічні лабораторії при
педагогічних

училищах,

викладав

дитячу

психологію

у

столичній

Педагогічній семінарії (Гомонай, 1969).
Аналіз психолого-педагогічних праць засвідчив, що дослідники не
мають єдиного підходу до виокремлення основних періодів становлення і
розвитку професійної підготовки вчителів в Угорщині. Так, В. Гомонай
(1969), пропонує таку періодизацію (рис. 1.2.1): перший період – X – XІV ст.
– становлення і розвиток початкової освіти; другий – XIV ст. – початок
XVI ст. – поділ освіти на ступені: початкову, середню і вищу; третій період
– перша половина XVI ст. – початок XVIII ст. – розвиток загальної освіти;
четвертий – кінець XVIII ст. – початок XX ст. – розширення сфери вищої
освіти.
Дослідниця О. Зуєва (2010) доповнює періодизацію В. Гомоная двома
періодами – періодом Радянської влади в Угорщині (1945 – 1991 рр.), що
відзначався закриттям церковно-приходських шкіл, уніфікацією навчальних
планів, збільшенням кількості університетів тощо, та періодом модернізації,
входження Угорщини до європейського освітнього простору (з 1991 р.).
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XІV –
початок XVI

X – XІV ст.

І пол. XVI ст. –
початок XVIІІст.

кінець XVIII ст. –
початок XX ст.

ІV період

ст

Рис. 1.2.1. Періодизація професійної підготовки вчителів в Угорщині за
В. Гомонаєм (1969)

Становить

інтерес

дослідження

М. Леврінц

(2011b),

у якому

виокремлюється п’ять умовних періодів професійної підготовки вчителів в
Угорщині (рис. 1.2.2.). Перший період (до 1775 р.) – «епоха без підготовки»,
тобто вчителями були випускники народних шкіл, гімназій, латиномовних
середніх шкіл та інколи університетів (уважалось, що навчати може будь-яка
людина, яка знає предмет). Другий період (1775 − 1860 рр.) – «початковий»,
який відзначається поширенням ідеї про необхідність спеціальної підготовки
вчителів (у 1775 р. в м. Пожонь було започатковано першу «зразкову школу»
для підготовки вчителів). Третій період (1861 – 1945 рр.) – «формувальний»,
тобто система професійної підготовки педагогів ставала складовою вищої
освіти (у 1862 р. розпочато професійну підготовку вчителів на базі
університету (м. Пешт). Посаду вчителя обіймали студенти, які після трьох
років навчання в університеті відвідували спеціальні семінари і складали
фаховий іспит). Четвертий період (1946 р. – початок 1990-х років)
вирізняється масовою підготовкою вчителів (у 1946 р. виникають нові освітні
заклади – восьмирічні загальноосвітні школи для широких верств населення).
Водночас розгортаються дослідження у галузі методики викладання,
вирішуються питання практичного спрямування навчання, конкретизуються
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освітньо-кваліфікаційні

рівні

підготовки

вчителів

та

визначаються

особливості їх спеціалізації тощо. П’ятий період (з початку 1990-х років і до
нині) – характеризується значними змінами в угорській системі професійної
підготовки

майбутніх

учителів.

Професійна

педагогічна

освіта

трансформується відповідно до тенденцій розвитку світової освіти, зокрема з
Болонським процесом (Леврінц, 2011b).

1775 –
1860 рр.

до 1775 р.

1946 –
поч. 90-х рр.

1861 –
1945 рр.

поч. 90-х рр.
– до нині

Рис. 1.2.2. Періодизація професійної підготовки вчителів в Угорщині за
М. Леврінц (2011b)
У контексті нашого дослідження вартою уваги є періодизація
професійної підготовки вчителів в Угорщині А. Оугіді (Á. Óhidy) (2008).
Дослідниця

виокремила

три

періоди:

1)

1945 р.

–

1989/90 рр.

–

соціалістичний період, який вирізняється втратою державного суверенітету
та націоналізацією шкіл. Освіта була підпорядкована політиці однієї партії,
школи і вчителі фактично стали її ідейним рупором; 2) 1990 – 2004 рр. –
демократичний період, що відзначається набуттям державної незалежності,
позитивними змінами в системі освіти, переосмисленням ролі держави в
питаннях демократизації освіти; 3) з 2004 р. і до сьогоднішнього часу –
Європейський

період,

що

характеризується

вступом

Європейського Союзу (Óhidy, Ewald & Zsolnai, 2008).

Угорщини

до
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Нам вбачається більш ґрунтовною періодизація становлення і
розвитку підготовки вчителів в Угорщині І. Месароша (I. Mészaros,1996). В
основу періодизації покладено архівні й фактичні дані, що висвітлюють
історію угорської школи, педагогічної думки з 996 по 1996 р. (рис. 1.2.3).
Дослідник виокремлює такі періоди: перший – 996 – 1948 рр., який
поділяється на етапи: а) ХІ – ХV ст.; б) ХV ст. – 1760 р.; в) 1760 –1849 рр.;
г) 1850 – 1919 рр.; д) 1920 – 1948 рр.; другий – 1949 – 1990 рр., який охоплює
етапи: а) 1949 – 1956 рр.; б) 1957 – 1973 рр.; в) 1974 –1990 рр.; третій період
– 1991 – 1996, який містить етапи: а) 1991 – 1992 рр.; б) 1993 – 1996 рр.
(Mészaros, 1996).
1991 –1996 рр.
1949 –1990 рр.
996 – 1948 рр.

Рис. 1.2.3. Періодизація становлення і розвитку підготовки вчителів в
Угорщині (за І. Месарошем)

За І. Месарошем, нижня хронологічна межа першого періоду (996 р.)
збігається із заснуванням князем Гезою бенедиктинського монастиря на горі

св. Мартона в Паноні та відкриття у ньому першої чернечої школи
(Mészaros, 1996).
На думку дослідників, важливими подіями у справі становлення
підготовки вчителів на початкових етапах першого періоду стали:
1) підготовка королем Іштваном у 1010 р. «Буклету вчительської моралі»
(Erkölcstanitó könyvecske), в якому подано перші національні освітні цілі;
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2) розроблення на початку ХІІ ст. першої навчальної програми «Студент
Естергона»,

яка

містила

латинську

граматику,

риторику,

склад,

математику, астрономію; 3) поява на початку ХV ст. нарівні з релігійними
школами світських навчальних закладів у яких готували вчителів; 4) вихід
у світ першого підручника парафіяльної школи (1489) в м. Шарошпатаці
відповідно до кодексу Солка (Németh, 2005; Гомонай, 1969).
Вагомий внесок у розвиток угорської освіти зробив відомий
чеський педагог і філософ Я.-А. Коменський, який протягом 1650 –
1654 рр. жив і працював у м. Шарошпатаці (Угорщина) на запрошення
вдови Ракоці І Жужанни Лорантфі (Magyarország nemzeti iskolák, 1980).
В Угорщині перед Я.-А. Коменським відкрилися можливості для
практичного застосування його улюбленої ідеї пансофічної школи. Так, у
м. Шарошпатаці педагог створив перший в історії людства ілюстрований
підручник «Світ чуттєвих речей у малюнках» («Orbis sensualium pictus») та
книгу «Школа-гра» («Schola Ludus»), застосувавши методи унаочнення і
драматизації навчального матеріалу (Гомонай, 1969).
Заслуговує на увагу розроблений Я.-А. Коменським проект
Шарошпатацької школи («Illustris Patakinae Scholae idea»). Згідно з цим
проектом запроваджувалася класна система навчання та вводився новий
метод навчання, що передбачав надання учням змоги користуватися
підручниками і звільнення їх від потреби писати конспекти (Commenius,
1966). Я.-А. Коменський критикував методи навчання і виховання,
узвичаєні в Угорщині, та вказував на необхідність викладання і написання
підручників рідною мовою (Pukánszky, Németh, 1996).
Педагогічна діяльність Я.-А. Коменського в Угорщині благотворно
вплинула на розвиток культури й освіти в країні, передусім угорської
педагогічної науки.
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Особливе значення для підготовки вчителів мало створення
Марією-Терезією Габсбург у 1760 р. «Освітньої комісії» (StudienHofcommission) – першого централізованого органу освіти, заснування у
1764 р. монархом Ніколасом Палфі (Pálfy) Угорського академічного
комітету з питань освіти (Commissio Studiorum), а у 1774 р. – Комісії
національних шкіл і «Наукової шкільної комісії», яким було доручено
розробити проект Закону нової системи шкіл. Таким чином у 1774 р. було
ухвалено Загальний шкільний статут («Allgemeine Schulordnung»), а в
1777 р. було ухвалено закон «Ratio educationis» (Magyarország nemzeti
iskolák, 1980).
На нашу думку, визначальною подією для розвитку педагогічної
освіти Угорщини було відкриття у м. Пожоні (1775) першої школи –
«зразкової», в якій здійснювалася підготовка вчителів. Майбутні вчителі
впродовж 4 – 5 місяців опановували основи педагогіки і методики
викладання. Невдовзі позитивний досвід пожоньської школи поширився
на інші регіони Угорщини. У 1862 р. до підготовки вчителів долучився
університет м. Пешта (Glatz, 2000).
Акцентуємо на важливості Закону «Ratio educationis», за яким
система освіти Угорщини складалася з п’яти ступенів рис.1.2.4 (Mészáros,
1981).
Перший ступінь – народна школа трьох типів: сільська школа з одним
учителем, міська школа з двома вчителями і міська школа з трьома
вчителями та двома-трьома класами. Якщо до останнього типу додавався 4-й
клас, то створювалася народна школа 1-го ступеня, або нормальна (зразкова)
школа, випускникам якої надавалося право працювати вчителями. Другий
ступінь – трикласна граматична школа (мала гімназія) з одним постійним
професором. Третій ступінь – двокласна гімназія з двома професорами, які
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викладали поезію і риторику. Четвертий ступінь – академія, де спочатку
читався дворічний курс філософії та викладали чотири професорипредметники (філософія, математика, фізика, історія), а потім – дворічний
юридичний курс, на якому працювали чотири ординарні професори (загальне
право, домашнє право, адміністрація та історія). П'ятий ступінь – королівські
університети з чотирма факультетами (теології, юридичний, лікарський і
філологічний) (рис. 1.2.4) (Mészáros, 1981). Законом установлювали порядок
призначення учителів і директорів шкіл та їхню кваліфікацію.

Рис.1.2.4 Система освіти Угорщини після ухвалення Закону «Ratio
educationis»
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Навчальні програми простонародних шкіл укладалися відповідно
настанов абсолютизму і раціоналізму, якими передбачалося «виховання
покірливих і корисних державі громадян» (Németh, 2005). З цією метою до
навчальних планів уводилися нові дисципліни. Щоб запобігти перевантаженню учнів навчальним матеріалом, предмети поділялися на три групи: а)
обов'язкові для всіх; б) корисні всім; в) потрібні й корисні лише деяким
учням. Отже, в школі викладалися головні, побічні й другорядні дисципліни.
Перші дві групи дисциплін були обов'язковими для вивчення всіма учнями.
Утім, вимоги до засвоєння побічних дисциплін були нижчими. Дисципліни
третьої групи вивчалися добровільно.
Надбанням угорського народу стало відкриття у 1825 р. Угорської
Академії наук, яка відіграла важливу роль у боротьбі за незалежність і
культурне піднесення країни напередодні революції 1848 – 1849 рр.
(Horánszky, 1999).
Доходимо висновку, що руйнівним для системи освіти Угорщини став
Указ «Про освітню політику», підписаний у 1849 р. віденським міністром
релігії і освіти в Угорщині Л. Туном. За цим Указом 1-ша ступінь освіти
охоплювала шість класів середньої школи й філософський курс в академії, а
також професійну гімназію для вчителів. Звідси закладались основи нової
середньої школи, тип якої відповідав інтересам панівних класів. Указ ставав
на заваді розвиткові освіти угорського народу, передусім початкової.
У

1867 р.

було

укладено

Австро-Угорську

угоду,

за

якою

проголошувалося створення Австро-Угорської монархії. Наступного року
угорський уряд видав так званий Національний закон, згідно з яким угорська
мова набувала статусу єдиної державної мови в країні, а угорці визнавалися
«політичною нацією» (Sáska, 1990). Ці події поклали початок наступному
періоду в розвитку народної освіти і педагогічної думки в Угорщині,
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створили передумови для вироблення нової освітньої політики, розроблення
освітньої реформи.
На ІІ загальному з’їзді вчителів (1869 р.) актуалізувалися проблеми та
визначалися перспективи розвитку освіти в Угорщині. Відтак було
поновлено вчительські семінарії, створено педагогічні училища, з трирічним
терміном навчання. Педагогічні училища виконували подвійну функцію: з
одного боку гарантували набуття загальної освіти; з другого – готували
вихованців

до

опанування

професії

вчителя.

Важливою

складовою

підготовки вчителів стала методична підготовка, в основу якої покладалася
педагогічна практика у школі (Lipcsei, 2005, с. 85).
Першим міністром освіти і культури Угорщини в 1867 р. став
Й. Етвеш, автор перших законів про освіту і школу Угорщини, якими
вводилося загальне обов’язкове навчання і закладалась основа нової
освітньої політики. Варто зауважити, що Й. Етвеш переймався професійною
підготовкою і матеріальним станом народних учителів. З цією метою сприяв
розширенню мережі державних педагогічних училищ, підтримав відкриття
Інституту підготовки вчителів для середніх шкіл на базі університету
м. Пешта, задовольняв вимоги передової громадськості щодо надання
учителям як державних, так і церковних шкіл більших прав, вирішував
питання керівництва і контролю за організацією діяльності навчальних
закладів. Головною метою своєї діяльності Й. Етвеш уважав втілення у життя
ідей освітнього закону, за яким до завдань держави належало створити в
кожному селі загальну школу (Гомонай, 1969).
Відмітною ознакою першого періоду становлення і розвитку
підготовки вчителів в Угорщині (за І. Месарошем) стало ухвалення
парламентом Австро-Угорщини Закону «Про загальне обов’язкове навчання»
(1868). Згідно з цим Законом усім громадянам надавалося право отримувати
освіту в державних народних школах. Водночас запроваджувалася така
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структура системи освіти: загальні початкові школи для дітей 6 – 12 років;
вищі початкові школи; горожанські школи для жителів міста і школи
ремісничого навчання; учительські семінарії, гімназії, університети і вищі
школи (Mészaros, 1996). Зазначимо, що на початку 1880-х років навчання
стало чотирирічним через різний рівень підготовки учнів та постійне
збільшення навчального матеріалу (Lipcsei, 2005). Структуру системи освіти
Угорщини на зламі XVIII – початку XIX ст. подано на рис. 1.2.5 (Kovátsné
Németh, 1995).

Рис.1.2.5. Cистема освіти Угорщини на зламі XVIII – початку XIX ст.

Згідно із Законом «Про загальне обов’язкове навчання» шестирічні
діти мали відвідувати початкову школу (elemi iskolo). Для працюючої молоді
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організовувалися спеціальні повторні школи, де вона навчалася 6 год. на
тиждень. Крім початкових шкіл у селищах і містах із населенням понад 5 тис.
передбачалося відкрити так звані «вищі народні школи» (felsőbb népiskolák)
(Romsics, 2001).
Слід зазначити, що положення Закону «Про загальне обов’язкове
навчання» не виконувалися через брак бюджетних асигнувань. У 1880 р. з
16 тис. початкових шкіл в Угорщині 14 тис. опікувала Церква, а відсів учнів у
6-му класі становив 85 %. У 1909/10 навч. році зареєстровано 552 тис. 241
першокласника, з них до 4-го класу дійшло 299 тис. 486, а до 6-го класу – 94
тис. 202 учні. Утім, завдяки діяльності Й. Етвеша було закладено основи
національної програми освіти (Lipcsei, 2005).
Недоліком шкільної системи Угорщини було відставання у справі
жіночої освіти. Доступ жінкам до середніх навчальних закладів і ВНЗ був
закритий. Тільки восени 1919 р. було створено середню школу для дівчаток.
У цей період започатковано журнал для вчителів державної школи
«Національна католицька освіта», який проіснував до 1946 р.
Питаннями жіночого виховання переймалися прогресивні діячі –
Б. Телекі, Т. Корач, К. Левеї. Для провадження освітньої політики вони
створили жіночі навчальні заклади у містах Пешт й Мішкольц. Однак усі
вони стояли на позиції буржуазного прогресу і незалежної політики, яку
виробив Л. Кошут (Гомонай, 1969).
У світлі освітніх реформ в Угорщині на початку ХІХ ст. створюються
Вільне товариство угорських учителів та угорська профспілка вчителів,
відкриваються нові освітні заклади (наприклад, Столичний педагогічний
семінарій), журнали «Дитя», «Нова епоха» й ін. (Sáska, 1990).
З аналізу наукових джерел ми з’ясували, що у перші два десятиліття
XX ст. істотно збільшилося навчальне навантаження студентів. Для
покрашення справ в освітній сфері наказом Міністерства релігії та освіти
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№ 86.377 (1920) тривалість навчання збільшилася з 1920/21 навч. року до
шести років (Lipcsei, 2005).
Пошук виходу зі скрутного становища після тріанонського шоку та
заплановане

шестирічне

навчання

негативно

вплинули

на

кількість

абітурієнтів. На початку 1920/21 навч. року ледве відкривалися перші курси.
Проте наказ Міністерства релігії та освіти № 81.986.VI (1923), який визначив
п’ятирічний термін навчання у педучилищах, залагодив справу підготовки
педагогів. Завдяки розпочатій освітній реформі збільшилася кількість
студентів, які опановували вчительську професію. З появою на початку
1930-х років нових закладів професійної підготовки поступово знижується
популярність

вчительської

професії

(Lipcsei,

2005).

Систему

освіти

Угорщини наприкінці 1920-х років подано на рис. 1.2.6 (Kovátsné Németh,
1995).

Рис.1.2.6. Cистема освіти Угорщини на кінець 1920 рр.
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На початку XX ст. Л. Етвеш, видатний угорський вчений, писав, що
метою підготовки вчителя є засвоєння ним не тільки теоретичних основ
навчання, а й оволодіння практичними вміннями і навичками (Леврінц,
2011b, с. 66−67). У цьому контексті становить інтерес навчальний план
підготовки вчителів початкових класів 1923 р. (Lipcsei, 2005) (табл. 1.2.1).
Таблиця 1.2.1
Навчальний план підготовки вчителів початкових класів 1923 р.
Навчальна дисципліна
Релігія та етика
Педагогіка
Фізіологія і біологія
Психологія
Логіка
Методика виховання і
навчання
Історія виховання
Практика виховання і
навчання
Угорська мова й література
Німецька мова
Історія
Основи Конституції
Угорщини
Географія
Mатематика
Природознавство і хімія
Фізика
Гігієна
Основи економіки
Політекономія
Малювання і каліграфія
Співи і музика
Ручна праця
Фізичне виховання
Усього навчальних годин

Курс; кількість навчальних
годин
I
II
III
IV
V

Усього
навчальних
годин на
тиждень
10

2
2
-

2
2
-

2
3
-

2
4
-

2
3

-

-

-

2

1
7

4
2
2
-

3
2
2
-

3
2
2
-

2
2
2
-

2
2
2

14
10
8

2
3
3
2
3
3
2
2
30

2
3
2
2
2
3
2
2
30

2
2
2
2
2
2
2
1
2
30

1
2
2
3
2
2
2
2
30

2
2
2
1
2
2
2
30

7
12
11
5
2
8
1
10
10
5
10
150

15

9

2
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Як бачимо, в навчальному плані багато годин відводилося на
вивчення педагогічних дисциплін (15 уроків), угорської (14 уроків) та
німецької (10 уроків) мов, математики (12 уроків), співу й музики (12 уроків).
Причому загальноосвітні предмети вважалися спеціальними дисциплінами,
тому декларували рівноцінність педагогічних і загальноосвітніх предметів.
Утім, як доводить І. Ліпчеї (2005), цей навчальний план також не
задовольняв

потреби

тогочасного педагогічного

суспільства.

Чимало

угорських педагогів вважали, що для ґрунтовної підготовки вихованців
необхідно збільшити термін їх навчання до шести років, що зумовить зміни у
функціонуванні тогочасних навчальних закладів. У 1938 р. ухвалюється
закон який закладає основу нової підготовки педагогів. Ідеться про
започаткування чотирирічного ліцею, після закінчення якого кандидат у
педагоги навчався у дворічній педагогічній академії. Згідно з цим Законом
завданням академії була фахово обґрунтована теоретична і практична
підготовка майбутніх педагогів. На жаль, невикінчена структура ліцею, не
чіткий навчальний план та зменшення кількості студентів із початком Другої
світової війни призвели до закриття ліцею у 1942 – 1943 рр. (Lipcsei, 2005).
Верхня хронологічна межа першого періоду становлення і розвитку
підготовки вчителів в Угорщині (за І. Месарошем) зумовлена створенням у
1945 р. Угорської Народної Республіки (УНР). Важливим кроком у справі
демократизації всієї шкільної системи, заснування державної школи з
єдиними вимогами до навчання, стало ухвалення акта про створення в країні
загальної

восьмирічної

школи

(1948 р.),

що

зумовило

необхідність

розширення підготовки вчителів. У наслідку було відкрито педагогічні
інститути, навчання в яких тривало чотири роки (Mészaros, 1996).
Початок другого періоду становлення і розвитку підготовки вчителів в
Угорщині (1949 – 1990 рр. – за І. Месарошем) вирізнявся пожвавленням
виховної роботи, поширенням нових форм і методів навчання та виховання.
Натомість не приділялося достатньої уваги науковій роботі. Лише наприкінці
1951 р. побачив світ журнал «Педагогічний огляд» («Pedagógiai Szemle»), на
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сторінках якого друкувалися статті педагогів і науковців – угорських і
зарубіжних (Molnár, 2012).
Зауважимо, що у 1950 р. університети скоротили тривалість підготовки
вчителів до чотирьох років. Це було зумовлено гострою нестачею
педагогічних кадрів після створення восьмирічної школи. Проте у 1957 р.
було відновлено п’ятирічний курс навчання (Romsics, 2001).
З ухваленням нового Закону «Про освіту» (1961 р.) передбачалося
змінити структуру угорської системи освіти (Sáska, 1990) (рис. 1.2.7).

Рис. 1.2.7. Система освіти Угорщини після ухвалення Закону «Про
освіту» (1961 р.)
Особливе значення для розвитку педагогічної освіти Угорщини мав
Центральний педагогічний інститут удосконалення учителів (ЦПІУУ), який
було створено в 1952 р. У 1954 – 1957 рр. ЦПІУУ видавав книги, брошури і
серії методичних посібників, зокрема з питань політехнічного навчання (26
друкованих праць і близько 300 праць, розмножених на ротапринті) на
допомогу вчителям-предметникам (Гомонай, 1969).

81

Педагогічна громадськість Угорщини ставила питання про організацію
науково-дослідного центру, який би координував наукове розроблення
педагогічних проблем у країні (Németh, 1995). Зрештою у 1959 р.
було створено Державний інститут педагогіки під керівництвом ученого
Й. Сарки. В інституті діяли 17 кафедр – загальної педагогіки, дидактики,
педагогіки початкового навчання, політехнічного навчання, навчання
дорослих, спеціальних методик, фізичного виховання, музичного виховання.
Інститут досліджував питання теоретичної освіти і виховання, вивчення,
узагальнення і поширення передового досвіду вчителів, складань навчальних
планів, програм і підручників, а також провадив експериментальні
дослідження. До обов’язків інституту належало також вирішення питань
модернізації методики політехнічного навчання і трудового виховання у
гімназіях і загальноосвітніх восьмирічних школах (Гомонай, 1969).
У цей період науковці Угорщини розробляли зміст навчання,
створювали навчальні плани, висвітлювали питання предметно-методичного
спрямування уроків, досліджували зв’язок навчання з практикою, добирали
способів для активізації методів навчання і виховання тощо. В цей же час у
навчальних закладах активно упроваджувалася Програма виховної роботи
угорських шкіл (1963 р.). Це вимагало розроблення методичних матеріалів та
здійснення спеціальної підготовки вчителів. Із цією метою працівники
Державного інституту педагогіки підготували методичний посібник, у якому
розглядалися питання реалізації Програми виховної роботи угорських шкіл
(Kelemen, 2003; Gabóda,2001).
Для збагачення методів і форм навчання заходами угорської
дидактичної науки у шкільну освіту запроваджується програмоване
навчання, навчальні машини й технічні засоби. Як зазначає В. Гомонай
(1969), науковим здобутком у справі розвитку дидактики стало заснування
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журналу «Угорська педагогіка» («Magyar Pedagógia»), на сторінках якого
з’ясовувалися питання теорії навчання і виховання.
Варто сказати, що істотний вплив на розвиток в Угорщині педагогіки і
психології мали педагогічні ідеї Н. Крупської та А. Макаренка. Як відзначали
працівники навчальних закладів Угорщини, педагогічні праці Н. Крупської,
допомагали їм здійснювати політехнічне навчання. Так, Л. Дуро, науковий
співробітник Сегедського університету, вказував, що ідеї Н. Крупської були
вкрай актуальними для педагогічної роботи угорських учителів (Гомонай,
1969).
До праць українського педагога-новатора А. Макаренка угорці
ставилися з великою повагою. Приміром, твір «Педагогічна поема», який
угорські педагоги називали «кузнею нової людини» (Гомонай, 1969),
перевидавався угорською мовою з 1947 по 1951 р. вісім разів. Педагогічний
досвід А. Макаренка, вказує Ф. Абент, допомагав угорським учителям
будувати нову школу, зокрема розв’язувати проблеми трудового і
суспільного виховання, підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації,
творення учнівських колективів, зокрема у закритих дитячих установах тощо
(Romsics, 2001).
Наприкінці 1980-х років Угорська комуністична партія погодилася на
створення кількох партій і демократичні вибори. На виборах 1990 р.
перемогла центристсько-права коаліція, на чолі з Угорським демократичним
форумом,

програма

якого

мала

євроінтеграційне

спрямування.

Ці

трансформації привели до позитивних змін в освітній політиці країни (Sáska,
1990).
Третій період (1991 – 1996 рр. – за І. Месарошем) – період модернізації
освіти в Угорщині. Доречно відзначити, що характерні особливості цього
періоду

зумовлені

перемінами

політичних,

соціально-економічним
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устремлінь країни, входженням її до європейського освітнього простору та
Болонського процесу.
Підготовка вчителів у цей період зазнає кардинальних змін.

Так,

ідеологічна спрямованість змісту навчальних програм поступається місцем
гуманістичності й дитиноцентрованості. Вчителів готують і університети і
педагогічні інститути. Тривалість навчання вчителів початкових класів
збільшується у 1994 р. з трьох до чотирьох років (Леврінц, 2011a). Навчальні
заклади були готові до таких змін, оскільки підґрунтя усучаснення структури
і змісту освіти майбутніх учителів початкової освіти закладалося майже з
1980-х років.
Доречно відзначити, що на початку 1990-х років підготовка вчителів
вирізнялася варіативністю. Педагогічні інститути готували вчителів як для
дошкільної і початкової освіти, так і для середньої. Проте не було єдності у
їхній підготовці. Деякі педагогічні інститути навчали вчителів за програмою
університетів і навпаки (Леврінц, 2011a).
Істотним недоліком навчання студентів педагогічних спеціальностей
дослідники вважають неузгодженість навчальних програм підготовки
вчителів дошкільної, шкільної і середньої освіти. Наприклад, диплом учителя
початкових класів не надавав права викладати у середній школі, тож учитель
змушений був знову проходити повний курс навчання (Kocsis, 2002).
Щоб виправити цю ваду, педагогічна спільнота робить спроби
узгодити дві моделі підготовки вчителів – університетську та інститутську.
Однак і дотепер проблема переходу з інституту до університету і навпаки
залишається до кінця невивченою.
З ухваленням Закону «Про освіту» (1993 р.) та Національної освітньої
програми (1998 р.), оновився зміст підготовки вчителів. У процесі
професійної підготовки майбутні вчителі початкових класів мали вибрати і
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засвоїти одну чи дві шкільні дисципліни, що давало їм право викладати у
5 –6-х класах середньої загальноосвітньої школи (Törvény LXXX, 1993).
Для проведення освітньої реформи парламент Угорщини ухвалив у
1995 р. постанову про модернізацію вищої освіти взагалі та педагогічної
освіти зокрема. З цією метою було проведено ґрунтовне дослідження стану
реалізації нормативного фінансування, ресурсів для системного оновлення
освіти, можливостей впровадження в освіту кредитно-модульної системи та
переходу до модульної структури навчальних програм (Kocsis, 2002).
Зауважимо, що в Угорщині перші ініціативи впровадження системи
кредитів на рівні закладів освіти з'явилися на початку 1990-х років у межах
спонтанних реформ, що здійснювалися в освітніх закладах одразу після зміни
державного устрою. В основу цих реформ покладалися вимоги студентства
зменшити кількість навчальних годин через оновлення навчальних програм і
планів.
Про кредитно-модульну систему частково йдеться у поправках до
Закону «Про вищу освіту» (1996 р.). Так, було наголошено на ролі кредитномодульної

системи

в

організації

процесу

навчання

і

забезпечення

мобільності, зокрема вертикальної. Відповідно до приписів п. 1 § 7/А цього
Закону ВНЗ надавалося право провадити професійно-технічну підготовку з
огляду на її програми, за якими третина засвоєних знань зараховувалась у
коледжах і університетах. У п. 2 зазначено, що ВНЗ має розпочинати
професійно-технічну підготовку лише після акредитації її програми,
дотримання

професійних

й

екзаменаційних

вимог,

складених

із

завважуванням можливостей зарахування накопичених кредитів (Törvény LXI,
1996). Отже, зафіксовані в поправках зміни, що стосуються кредитномодульної системи, потребують ґрунтовного дослідження.
З аналізу результатів дослідження розвитку педагогічної освіти
доходимо думки, що доцільно виокремити четвертий період становлення і
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розвитку підготовки вчителів в Угорщині – з 1999 р. – по теперішній час.
Тобто нижня хронологічна межа цього періоду збігається із входженням
Угорщини до Болонського процесу.
До початку входження Угорщини до Болонського процесу на
державному рівні й на рівні ВНЗ, як свідчить аналіз наукових джерел і
законодавчих документів, було нагромаджено досвід організації навчальної
роботи в умовах кредитно-модульної системи (Korm. Rendelet 277 (XII. 22.),
1997; MKM rendelet 26 (VII. 10.), 1997; Korm. Rendelet 100 (VI. 13.); 1997, Korm.
rendelete
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(V.8.),

1998).

Утім,

кредитно-модульна

система

не

впроваджувалася згідно з укладеними освітніми планами на 2002 р. Вчасно
виконати постанову змогла половина ВНЗ; решта закладів впровадила
кредитно-модульну систему на перших курсах підготовки в наступному
навчальному році. З вересня 2004 р. кредитно-модульну систему було
впроваджено у професійно-технічній освіті, на вечірній і заочній формах
навчання, у докторських програмах. Відтоді у ВНЗ Угорщини студенти
навчаються за кредитно-модульною системою, яку координує спеціально
створена державна рада (OM rendelet 17(V.20.), 2004).
Отже, кредитно-модульна система існує в Угорщині з середини 1990-х
років. Після входження до Болонського процесу вона істотно не змінилася,
що не сприяло реалізації основних завдань – покращенню мобільності,
врахуванню кредитів у різних формах підготовки фахівців й ін. Як наслідок,
кількість кредитів навчальних дисциплін не узгоджено з положеннями в
інших країнах Європи, що ускладнює визнання закордонних навчальних
досягнень.
Пріоритет використання «ЕСТS» нинішні студенти вбачають не стільки
в окресленні доцільних траєкторій навчання, реалізації своєї академічної
мобільності, скільки у відтермінуванні складання і перескладання екзаменів і
заліків. Утім, це загальна тенденція, що притаманна багатьом навчальним
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закладам. За висловом К. Корсака, кредити, модулі й рейтингове оцінювання
є магічними засобами уніфікації освітніх систем з одночасним підвищенням
якості дипломів. Звичайно, трансформації будуть неістотними у разі
формальної заміни одних (астрономічних годин) одиниць вимірювання
навчальної роботи студентів на інші (залікові одиниці, кредити тощо).
Таким чином, із входженням у 1999 р. Угорщини до Болонського
процесу, прийняттям у 2004 р. урядової постанови про впровадження
стратегічних положень Болонської освітньої системи, ухваленням у 2005 р.
Закону

«Про

вищу

освіту»

було

створено

законодавчу

базу

для

реформування вищої освіти країни відповідно до вимог Болонського
процесу. Зокрема, йдеться про перехід вищої освіти, у тому числі й вищої
педагогічної освіти, на триступеневу систему, що передбачає базовий курс
навчання у бакалавраті, магістратурі й аспірантурі (докторантурі) (Törvény
CXXXIX, 2005). Для реформування педагогічної освіти важливе значення
мало створення у 2004 р. Національної комісії з питань впровадження
Болонських угод та підкомітету з підготовки вчителів.
Підготовку вчителів в цей час здійснюють більше половини всіх ВНЗ
Угорщини

за

двома

спеціальностями.

Причому

кожна

вчительська

спеціальність може бути як основною, так і додатковою. Розрізняють такі
категорії вчителів: вчитель дошкільних закладів (óvodapedagógus), вчитель
початкових класів (tanító), вчитель молодших середніх класів (tanárand),
вчитель старших середніх класів (középiskolai tanár), учитель для дітей з
особливими потребами (gyógypedagógus).
З 2006/07 навч. року у ВНЗ Угорщини введено болонську систему
освіти, яка передбачає три етапи навчання: 1) навчання в університеті
протягом трьох років (бакалаврат); 2) навчання у магістратурі (два роки);
3) докторська школа (три роки зі стипендією або без стипендії) та написання
дисертації (два роки).

87

Отже, з ретроспективного аналізу підготовки майбутніх вчителів
початкових класів в Угорщині доходимо висновку, що сучасна система їхньої
професійної підготовки – результат тривалого історичного розвитку. На
становлення і розвиток цієї системи мали вплив як зовнішні чинники –
входження до європейського освітнього простору та Болонського процесу,
так і внутрішні – історичні, соціально-економічні, національно-культурні,
освітні й ін.
Провідними

тенденціями

становлення

і

розвитку

підготовки

майбутніх учителів початкових класів в Угорщині є зумовленість їхньої
професійної підготовки розвитком початкової освіти, поступовий перехід до
багаторівневої системи підготовки, психолого-педагогічна і гуманістична
спрямованість змісту освіти, зближення теоретичної і практичної підготовки,
посилення її демократичності й інноваційності.

1.3.

Законодавче забезпечення модернізації системи професійної

підготовки вчителів початкових класів в Угорщині
Ефективне

функціонування

системи

освіти,

зокрема

початкової,

значною мірою залежить від нормативно-правового забезпечення як самої
освіти, так і підготовки вчителів. Наші розвідки переконують, що в Угорщині
законодавчому забезпеченню освіти приділяється пильна увага. Після
набуття країною незалежності (1990 р.) та зміни державної політики постала
потреба у прийнятті нових освітніх законів і законодавчих актів.
Процеси реформування педагогічної освіти в Угорщині задекларовані у
відповідних нормативно-правових документах державного значення. Тому
важливим аспектом вивчення стану професійної підготовки вчителів
початкових класів є аналіз нормативно-правових документів. У нашому
дослідженні виявлено, що нормативно-правову базу, яка регламентує
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професійну підготовку вчителів початкових класів в Угорщині, складають
акти законодавчих органів, нормативно-правові документи Міністерства
Людських Ресурсів тощо (додаток Д).
Для розвитку в Угорщині вищої освіти, зокрема педагогічної, особливе
значення мав ухвалений у 1993 р. Закон «Про вищу освіту», зміни до якого
вносились у 1996 і 1999 р. За цим Законом уряд Угорщини гарантував
державним закладам фінансову підтримку, встановлював вимоги до якості
освіти

і

кваліфікацій,

створював

чи

ліквідував

факультети

й

ін.

(Шелемовська, 2014).
Згідно з Законом «Про вищу освіту» уряд Угорщини прийняв
постанову «Про вимоги до професійної підготовки вчителів» (1997), в якій
ставилися вимоги до компетентності вчителя, акцентувалося на його
педагогічній майстерності, соціальному партнерстві тощо, та постанову «Про
перепідготовку педагогів, про екзамен із педагогічної спеціальності та про
дотації і пільги для учасників перепідготовки», в якій визначались основні
критерії для програм підготовки майбутніх учителів (Korm. Rendelet 277 (XII.
22.), 1997).
Відмітимо, що постанова уряду Угорщини «Про правила проведення
екзамену на атестат зрілості» (1997 р.) регулювала отримання атестата зрілості
після закінчення ЗНЗ (Korm. Rendelet 100(VI. 13.), 1997).
У 1998 р. було прийнято законодавчі акти про інтеграцію вищої освіти
Угорщини до європейського освітнього простору, зокрема постанову «Про
введення кредитної системи у вищих навчальних закладах». Одним з
положень цього документа стало забезпечення мобільності студентів,
передусім надання їм змоги переходити з одного навчального закладу до
іншого. Визначальною подією, яка істотно змінила законодавче забезпечення
вищої освіти, стало входження Угорщини до Болонського процесу (1999).
Зі вступом Угорщини до Європейського Союзу (2005) у країні
активізувалося законотворення. Тож було ухвалено новий Закон «Про вищу
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освіту» (2005 р.). З метою упровадження ступеневої системи вищої освіти
прийнято постанову уряду «Про освітні й кваліфікаційні вимоги до
бакалаврської і магістерської підготовки» (2006 р.) (OM rendelet 15(IV. 3.),
2006). Згідно з цією постановою запроваджувалася послідовна модель
підготовки вчителя, тобто педагогічними компетентностями можна було
оволодіти після осягнення базової вищої освіти, тоді як право працювати у
школі надавалося після отримання диплома магістра. З тої пори базова
підготовка

у ВНЗ

Угорщини

здійснювалася

за

єдиними

освітніми

програмами, попри варіативну частина навчального плану (Боркач, 2012а).
У дод. 2 «Окремі напрями підготовки» до постанови уряду «Про
фінансування вищих навчальних закладів» (2008 р.) указується, що для
підготовки одного вчителя початкових класів рівня бакалавр щороку виділяється
з бюджету від 230 тис. до 400 тис. Ft (форинтів), а рівня магістр – від 600 тис. до
800 тис. Ft. (Korm. Rendelet 50 (III. 14.), 2008).
Основним документом, який регулює підготовку студентів у ВНЗ
Угорщини та підготовку майбутніх учителів початкових класів, є Закон «Про
вищу освіту» (2011 р.) із поправками до нього (2017 р.). Уважаємо за
потрібне виділити головні положення цього Закону, які стосуються
підготовки вчителів, зокрема початкових класів. Так, у §9 п. 3 зазначено, що
університет є ВНЗ, що має: 1) щонайменше вісім програм бакалаврату та
шість програм магістратури і докторантури, може присуджувати вчені
ступені; 2) щонайменше 60% викладацького складу має вчені ступені;
3) наявні програми навчання іноземною мовою; 4) діють студентські наукові
гуртки. У п. 4 вказується, що коледж – ВНЗ, у якому третина викладацького
складу має вчені ступені та діють студентські наукові гуртки (Törvény CCIV,
2011).
Крім того університети і коледжі можуть здійснювати академічну та
професійну підготовку.
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У §102 п. 62 Закону «Про вищу освіту» прописано організацію
підготовки майбутніх учителів. Визначено такі типи їхньої підготовки:
а) вчителі дошкільного закладу; б) учителі для дітей з особливими
потребами; в) учителі початкових класів; г) учителі інших шкільних
предметів (Törvény CCIV, 2011).
Згідно з розглядуваним Законом підготовка вчителів початкових
класів триває протягом восьми семестрів, після чого вони проходять
упродовж двох семестрів шкільну практику. Для отримання ступеня магістра
тривалість навчання бакалаврів становить чотири семестри. Майбутні
вчителі обов’язково проходять тест на професійну придатність.
У ВНЗ навчання провадиться на основі навчальної програми, яку
ухвалює сенат. Навчальний план як частину навчальної програми (базова і
магістерська підготовка) ВНЗ готує самостійно, на основі навчальних і
вихідних вимог Міністерства Людських Ресурсів.
Базова підготовка забезпечує отримання ступеня бакалавра та
педагогічну спеціальність. Навчальні й вихідні вимоги до бакалаврської
підготовки визначають відповідну спеціалізацію. Однією з вимог до
бакалаврської підготовки вчителів початкових класів є організація неповної
професійної практики та є умовою допуску до випускних екзаменів. Під час
базової підготовки, яка триває не менше восьми семестрів, студент має
отримати 180 кредитів з можливих 240.
Магістерська підготовка гарантує отримання ступеня магістра та
педагогічну спеціальність. Навчальні й вихідні вимоги до магістерської
підготовки визначають відповідну спеціалізацію. Під час магістерської
підготовки, яка триває не менше чотирьох семестрів, потрібно отримати 60
кредитів з можливих 120.
Частиною навчальної програми є докторська підготовка, задля
отримання ступеня доктора наук. Під час докторської підготовки, яка триває
шість семестрів, потрібно отримати не менше 180 кредитів.
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У Законі «Про вищу освіту» наголошується, що дістати вищу освіту
можна на денній формі навчання, при підготовці з неповним часом та
завдяки дистанційному навчанню. Навчання на денній формі складається з
300 і більше уроків на півріччя. Підготовка з неповним часом організовується
згідно з трудовим розпорядком вечірнього чи заочного навчання та з огляду
на зайнятість студентів. Тривалість цього навчання становить 30 – 50 %
уроків денної форми навчання (Törvény CCIV, 2011).
Одним з основних документів, що регулює підготовку майбутніх
учителів, зокрема вчителів початкових класів, є постанова Міністерства
Людських Ресурсів «Про спільні вимоги до підготовки педагогів та
підготовчі й вихідні вимоги до певних педагогічних факультетів» (2013 р.) та
поправки до неї (2016 р.). У п. 5 постанови визначено кваліфікацію ступеня
бакалавр як учитель початкових класів (tanító), встановлено термін навчання
– вісім семестрів і кількість кредитів, які слід отримати в процесі навчання –
240, з яких 96 –144 кредити – вивчення професійно-педагогічних предметів,
15 – написання бакалаврської роботи; 12 – практика в навчальному закладі,
12 кредитів – вивчення предметів за вибором студента; вказано номер в
уніфікованій системі кваліфікацій – 144; з’ясовано мету навчання (EMMI
rendelet 8 (I. 30.), 2013). Також прописано основні знання, вміння і навички,
якими має оволодіти майбутній вчитель початкових класів у процесі
навчання, а саме:
 знання: соціально-історичних обставин і значення роботи вчителя,
національних і європейських цінностей; особливостей розвитку дітей 6 –12 років
та основних наукових теорій, пов’язаних із підготовкою до навчання протягом
усього життя; особливостей дитячих груп і середовищ, теорії та методології
соціальних процесів, які стосуються дітей 6 – 12 років; основних ключових
компетентностей, сучасних методів і форм навчання, науково-методичних засад
організації навчання у 1 – 6-му класах; основних міжнародних та угорських
здобутків у галузях читання, вивчення математики і природознавства;
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критеріїв і методів оцінювання; можливостей і методів екологічної та
інклюзивної освіти; вікових особливостей дітей 6 –12 років; теорії і практики
застосування

методів

навчання;

біомеханічних

технологій,

що

використовуються у діагностиці та профілактиці порушень постави
школярів; іноземної мови (В2 – С1);
 уміння: організовувати навчально-виховний процес, культурномасові заходи і дозвілля дітей; використовувати різні методи оцінювання та
сприяти

формуванню здатності дітей до самооцінки; забезпечувати

сприятливі умови

навчання; формувати соціальні цінності у дитини;

використовувати ресурси електронних бібліотек, технічні й наукові критерії
підбору літератури; спілкуватися з дітьми та їхніми батьками, створювати з
ними довірливі відносини та контролювати стосунки у сім’ї; коригувати
поведінку дітей;
 навички: підтримки дітей 6 – 12 років; розвитку та керування їхньою
діяльністю; збереження здоров’я дітей 6 – 12 років; організації інклюзивного
навчання і культурного дозвілля; організації діяльності дітей з різними
соціальними статусами та дітей з особливими потребами, допомоги і
підтримки дітей-інвалідів у їхній інтеграції із суспільством; саморефлексії,
самоаналізу, самооцінки; застосування нових методів і технологій навчання;
використання

технічних

можливостей

інформаційно-комунікаційних

технологій (ІКТ); дослідної і наукової роботи в галузі підготовки дітей
молодшого шкільного віку до самостійної навчальної діяльності (EMMI
rendelet 8 (I. 30.), 2013).
У розглядуваній постанові вказується, що вчитель початкових класів
відповідає за особистісний розвиток дітей 6 –12 років та оволодіння ними
ключовими компетентностями, організацію навчально-виховного процесу,
збереження здоров’я дітей і їхній гармонійний розвиток, атмосферу стосунків
дітей у класі, знання вихованцями національних і світових традицій.
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Водночас у поправках (2016 р.) до постанови зазначається, що
професійне спрямування мають психолого-педагогічні дисципліни; методики
викладання предметів – угорської мови і літератури, математики, людини і
суспільства, природознавства, музики, візуальної культури, ІТ і фізичного
виховання у початкових класах, на вивчення яких відводиться 81 – 96 кредитів;
практика – 40 – 50 кредитів. Зокрема, практика поділяється на групову й
індивідуальну з їх аналізом і документацією та на комплексну вчительську
практику в 1–4-х класах, що проводиться у восьмому семестрі і триває 8 –10
тижнів.
Щоб отримати ступінь бакалавра, зазначається у постанові, студент
повинен мати сертифікат про знання іноземної мови, принаймні рівня В2.
Студенти, для яких іноземна мова є додатковою спеціалізацією, та вчителі
національних меншин мають отримати сертифікат рівня С1.
Зазначимо,

що

питання

навчання

і

отримання

сертифікатів

регулюються постановою уряду Угорщини «Про визнаний державою екзамен з
іноземної мови, що підтверджує знання мови, та про нострифікацію в Угорщині
свідоцтв про екзамен з іноземної мови, що підтверджують знання іноземної
мови» (2008 р.). У цьому документі прописано знання, якими повинен володіти
студент для отримання сертифікатів різних рівнів (А2 – С1) та вимоги до
експертизи й акредитації закладів, які можуть надавати такі послуги (Korm.
Rendelet 137 (V. 16.), 2008).
У постанові Міністерства Людських Ресурсів «Про діяльність
навчально-виховних закладів та використання назв освітніх закладів»
(2012 р.) встановлюються вимоги до всіх типів навчальних закладів.
Наприклад, указуються правила прийому до освітніх закладів різних типів і
рівнів, з’ясовуються вимоги до моніторингу розвитку учнів і студентів та
визначаються національні освітні тести, що складаються на різних етапах
навчання. Встановлено вимоги до професорсько-викладацького складу та
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визначено умови і методи національного педагогічного контролю (EMMI
rendelet 20 (VIII. 31.), 2012).
Хочемо звернути увагу на постанову уряду Угорщини «Про
виконання в освітніх закладах Закону XXXIII за 1992 р. про кар’єрну
систему педагогів та юридичне становище службовців» (2013 р.). У
документі йдеться про реалізацію Закону, який стосується державних
освітніх закладів, та визначаються порядок заохочення учителів і їхній статус
(Korm. Rendelet 326 (VIII. 30.), 2013).
Згідно з постановою уряду Угорщини «Про систему підготовки вчителів,
спеціалізації і порядок викладання навчальних курсів» (2012 р.) підготовку
вчителів проводять вищі навчальні заклади, зокрема релігійні. Постанова
пропонує список інноваційних програм підготовки вчителів, у тому числі
вчителів початкових класів (Korm. Rendelet 283. (X. 4.), 2012).
Зауважимо, що постанова Міністерства Людських Ресурсів «Про порядок
навчального року 2016/17» (2016 р.) чітко регулює структуру навчального року
в освітніх закладах різного типу та є чинним із 1 вересня 2016 по 1 червня
2018 р. (EMMI rendelet 12 (VI. 27.), 2016).
Акцентуємо на важливості постанови Міністерства Людських Ресурсів
«Про підручники та шкільне забезпечення підручниками» (2014 р.), яка
регламентує видання якісної навчально-методичної літератури, забезпечує
порядок надання підручників учням різних типів загальноосвітніх закладів
(EMMI rendelet 17. (III. 12.), 2014).
Зазначимо, що у постанові уряду Угорщини «Перелік кваліфікацій
вищої освіти» (2015 р), в п. 80 визначено спеціальність вчитель початкових
класів (tanító) (Korm. Rendelet 139 (VI. 9.), 2015).
Основними нормативно-правовими документами, які регулюють
функціонування початкової освіти, є Закон «Про національну загальну
освіту» (2011 р.) (Törvény CXC, 2011) та постанова Міністерства Людських
Ресурсів «Про видачу і затвердження національного навчального плану для
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початкової школи 1 – 4 класів» (2012 р.) (Kerettanterv az általános, 2012).
Скеровуємо увагу на Закон «Про національну загальну освіту», в якому
прописано організацію процесу навчання в усіх загальноосвітніх закладах
країни, зокрема у початковій школі. У документі встановлюються норми
наповнюваності класів (початкові класи – від 14 до 27 учнів), вказуються
тижневе навантаження та вимоги до організації і проведення екзаменів,
фіксуються заробітні плати вчителів та надбавки до них, які залежать від
наповнюваності класів і категорії вчителя (Törvény CXC, 2011).
Постанова

Міністерства

Людських

Ресурсів

«Про

видачу

і

затвердження національного навчального плану для початкової школи 1–4
класів» регулює зміст навчальних предметів у початковій школі та визначає
темп, педагогічні методи й інструменти навчально-виховного процесу (EMMI
rendelet 51(XII.21.), 2012).
Додамо до сказаного, що деякі постанови уряду Угорщини та
Міністерства Людських Ресурсів опосередковано впливають на підготовку
майбутніх вчителів початкових класів. Так, у постанові уряду Угорщини «Про
видання, уведення і застосування Національного навчального плану» (2012 р.)
(Korm. rendelete 110 (VI. 4.), 2012), визначено ключові компетентності, якими
мають щороку оволодівати учні початкової і загальноосвітньої школи; у
постанові Міністерства Людських Ресурсів «Про діяльність педагогічних
професійних закладів» (2013 р.) ставляться вимоги до педагогів, які
навчають дітей з особливими потребами, та логопедів (EMMI rendelet 15 (II.
26.), 2013).
Реформування педагогічної освіти Угорщини на початку ХХІ ст.
передбачало приєднання країни до Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК) та
створення Державної рамки кваліфікацій (ДРК). З аналізу нормативноправової бази визначено, що консультації з розроблення ДРК Угорщини
розпочалися у 2005 р. У 2008 р. було ухвалено постанову уряду Угорщини
«Про створення Державної рамки кваліфікацій» (Korm. határozata 2069 (VI.
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6.), 2008) та сформовано міжвідомчу комісію, яка під керівництвом
Міністерства Людських Ресурсів Угорщини координувала розроблення ДРК.
Уряд Угорщини, наголошувалось у постанові, підтримує приєднання
країни до ЄРК та створення й упровадження ДРК, відповідної принципам і
структурі ЄРК (Korm. határozata 2069 (VI. 6.), 2008). Розроблення ДРК
(2009 р.) уряд Угорщини фінансував із джерел «Оперативної програми
суспільного оновлення («Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)»).
За професійну підготовку ДРК відповідали робочі групи, створені в Інституті
освітніх

досліджень

і

розвитку

(Intézet

Oktatáskutató

és

Fejlesztő),

Національному інституті професійної освіти й освіти дорослих (Nemzeti
Szakképzési Intézet és Felnőttképzési).
В Угорщині реалізацію ДРК пов'язують з підтримкою суспільних
цілей, серед яких Й. Томаші, виокремив такі (Temesi, 2011):
1) загальна мета створення ДРК полягає в об'єднанні системи всіх
рівнів навчання і підготовки для забезпечення необхідних умов навчання
впродовж усього життя, що відповідає принципам і структурі ЄРК;
2) створення ДРК задля розроблення єдиної системи регулювання
кваліфікаційних вимог до всіх рівнів навчання і підготовки та їх
гармонізація, розвиток системи гарантування якості навчання і підготовки та
їх узгодження; визнання компетентностей і знань, засвоєних у процесі
неформального навчання; ефективна координація планування діяльності з
розроблення навчальних програм; підтримка професійної орієнтації на
індивідуальному

й

інституційному

рівнях;

надання

підприємствам

(роботодавцям) зрозумілої в Європі інформації про кваліфікації.
Серед очікуваних результатів упровадження і функціонування ДРК
варто назвати такі:
1)

покращення прозорості систем навчання і підготовки, що

сприятиме орієнтації всіх учасників процесу навчання та ринку праці на зміст
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кваліфікацій і їх практичне застосування, позитивно впливатиме на
ефективність навчання і підготовки, гарантуватиме визнання кваліфікацій;
2)

зростання мобільності між системами навчання і підготовки, а

також формальними й неформальними траєкторіями навчання (посилення
привабливості навчання у суспільстві; покращення соціальної складової
освіти; доступ до різних форм навчання; збільшення можливостей для
академічної мобільності);
3) створення професійних і правових умов приєднання до ЄРК, аби
Угорщина стала активним учасником європейського простору вищої освіти.
Урешті в Європі мають зрости довіра до ДРК і міжнародна привабливість
угорської

системи

освіти,

насамперед

вищої,

та

підвищитися

конкурентоспроможність випускників угорських ВНЗ на європейському
ринку праці (Korm. határozata 2069 (VI. 6.), 2008).
Постановою «Про внесення змін до встановлення і застосування
Державної рамки кваліфікацій в Угорщині» (2012 р.) було оновлено
структуру кваліфікаційних рівнів (Korm. Határozat 1229(VII. 6.), 2012).
Таким чином, ДРК сприяла гармонізації нормативно-правового
забезпечення у сфері освіти, міжнародному визнанню кваліфікацій, набутих в
Угорщині, введенню європейських стандартів якості освіти.
На початку нового тисячоліття, зазначає А. Кіш, кожна четверта
людина юнацького віку отримувала диплом про вищу освіту, однак через
масовість вищої освіти гостро постало питання про підвищення якості освіти
(Kiss, 2002). Наші розвідки засвідчують, що проблема якості освіти є
провідною у формуванні освітньої політики Угорщини. Забезпечення якості
вищої освіти в країні належать до завдань Міністерства Людських Ресурсів,
Угорської акредитаційної комісії (УАК) вищої освіти та навчальних закладів
(EMMI rendelet 20 (VIII. 31.), 2012; Korm. határozata 2069 (VI. 6.), 2008.).
На завершення розділу акцентуємо на раціональній діяльності УАК
вищої освіти як незалежної організації. Відповідно до Закону «Про вищу
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освіту» УАК вищої освіти застосовує у своїй роботі європейські стандарти і
принципи гарантування якості освіти й виконує такі функції:
 визначає принципи освітньої політики в країні та стежить за їх
упровадженням;
 надає професійну підтримку в справі реалізації програм підвищення
якості освіти;
 підтверджує забезпечення якості освіти у діяльності навчального
закладу;
 визначає вимоги до викладачів ВНЗ;
 здійснює експертну оцінку діяльності навчального закладу на його
запит;
 спостерігає за відповідністю системи забезпечення якості освіти
вимогам європейського простору вищої освіти;
 здійснює

експертну

оцінку

діяльності

закладу

перед

його

викладачів,

які

ліцензуванням;
 провадить

експертну

оцінку

діяльності

призначаються на посаду;
 періодично

(кожні

вісім

років)

перевіряє

ефективність

функціонування системи забезпечення якості освіти у ВНЗ (Боркач, 2012a;
Törvény CCIV, 2011).
Констатуємо, що УАК вищої освіти складається з 29 членів, з яких 15
членів делегує Угорська Ректорська Конференція, 3 – Угорська Наукова
Академія, 5 – дослідницькі заклади, 1– Державна Освітня Рада, 1 – Державна
Комісія з питань національних меншин, 4 члени – підприємства, зацікавлені в
діяльності вищої освіти, та державні професійні організації. Членом УАК
вищої освіти не може бути член Наукової Ради, ректор ВНЗ, член
економічної ради чи службовець. Із своїх членів УАК вищої освіти вибирає
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голову й інших посадових осіб, тобто визначає порядок своєї діяльності
(Törvény CCIV, 2011).
Роль Міністерства Людських Ресурсів є провідним в акредитації,
оскільки воно розробляє нормативно-правові документи та затверджує
принципи забезпечення якості вищої освіти, контролює законність діяльності
УАК вищої освіти, розглядає апеляції ВНЗ щодо експертних висновків УАК
вищої освіти; надає щорічне фінансування ВНЗ та УАК вищої освіти й ін.
(Törvény CCIV, 2011).
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» ВНЗ країни створюють
внутрішню систему забезпечення якості освіти та поліпшують умови її
функціонування в усіх підрозділах. У кожному закладі розробляється
програма підвищення якості освіти, у рамках якої ставляться завдання
управління, планування, контролю, вимірювання та оцінки якості освіти,
захисту прав споживачів. У програмі визначається порядок оцінки
студентами викладацької діяльності. Керівництво ВНЗ щороку дає оцінку
якості освіти та оприлюднює її результати на своєму сайті й у спосіб,
узвичаєний в закладі. Представники ВНЗ беруть участь в експертизі
ліцензійних

й

акредитаційних

матеріалів,

докторських

програм

і

викладацьких грантів, у підготовці самоаналізу, прийому експертних комісій,
розробленні та виконанні рішень (Törvény CCIV, 2011). Суміжно з цим УАК
вищої освіти аналізує під час акредитації наявність і функціонування у ВНЗ
системи забезпечення якості освіти. Заклади вищої освіти та програми
підготовки майбутніх фахівців проходять акредитацію кожні п’ять років.
Згідно з постановою уряду Угорщини (2006 р.) засновано конкурс на
«Приз якості у вищій освіті». Цю винагороду вручають ВНЗ та їхнім
підрозділам,

що

досягли

найбільших

успіхів

у

створенні

системи

гарантування якості освіти. Крім того, угорські ВНЗ мають змогу
запрошувати відповідні зарубіжні організації для оцінювання своєї системи
якості освіти, акредитації закладу чи консультаційної діяльності (Боркач,
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2012 b). Першими в Угорщині такою можливістю скористалися Сегедський
університет і Дебреценський реформатський теологічний університет.
Таким чином, результати дослідження засвідчують, що вища освіта
Угорщина

має

досить

змістовне і

розгалужене нормативно-правове

забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Висновки до першого розділу
У розділі окреслено теоретичні засади професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині. З’ясовано, що різні аспекти
розглядуваної

проблеми,

зокрема

історико-педагогічні,

філософські,

психологічні й методичні, досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені.
Утім, не здійснено цілісного дослідження проблеми професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині.
У межах характеристики теоретичних засад професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині уточнено базові поняття дослідження
– «професійна підготовка», «професійна підготовка майбутніх учителів
початкових

класів»,

«професійна

компетентність»,

«професійна

компетентність вчителів початкових класів». Показано, що науковці всебічно
і ґрунтовно аналізують ці поняття, проте через поліаспектність і
поліфункціональність понять існують розбіжності у їх визначенні.
З аналізу різних наукових підходів до вивчення проблеми професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів, установлено, що її
доцільно розглядати як цілісний, складний, багатоаспектний процес
формування

професійних

компетентностей

педагогічної

діяльності,

оволодіння знаннями із загальнопедагогічних і спеціальних (фахових)
дисциплін та практичними вміннями і навичками, розвитку професійних
якостей, розкриття творчого потенціалу особистості й здатності творчо
вирішувати питання навчально-виховного процесу в початковій школі.
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З’ясовано, що професійну компетентність вчителів початкових класів
науковці розглядають як сукупність теоретичних знань і практичних умінь,
нагромаджений досвід та сформовану готовність використовувати їх у
професійній діяльності, а також як наявність професійно важливих
особистісних

якостей

(креативність,

мобільність,

комунікабельність,

толерантність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагнення до
самопізнання, саморозвитку, самореалізації і саморефлексії тощо), які
гарантують ефективність і результативність педагогічної діяльності.
З

метою

цілісного

дослідження

і

визначення

передумов

й

особливостей розвитку професійної підготовки вчителів початкових класів в
Угорщині та з’ясування чинників її реформування здійснено історикопедагогічний аналіз, який дав змогу дослідити генезу педагогічної освіти в
країні взагалі та професійної підготовки вчителів початкових класів зокрема.
Виявлено, що історія становлення і розвитку педагогічної освіти в Угорщині
має глибоке історичне коріння. Реформування системи професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині пов’язано з
еволюцією початкової школи на різних історичних етапах поступу
угорського суспільства.
Виокремлено персоналії П. Керестурі, Я. Толнаї, Я. Апацаї Чере,
М. Бел, Д. Мароті, І. Лошонці, Ф. Казінці, Я. Варга, П. Вайда, Г. Серемлеї та
ін., які своєю науково-освітньою діяльністю творили угорську педагогічну
думку. Надзвичайно великий вплив на розвиток педагогіки і психології мала
творчість педагога-гуманіста Я.-А. Коменського, який протягом 1650 –
1654 рр. жив і працював у м. Шарошпатаці.
Установлено, що зміни у суспільно-політичному житті країни
наприкінці XX – початку XXI ст. зумовили трансформації угорської системи
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Новітній
соціально-економічний устрій в Угорщині поставив до праці вчителя
європейські вимоги. Проте структура і зміст професійної педагогічної освіти
оновлювались в країні відповідно до тенденцій розвитку європейської освіти.
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З упровадженням в освіту Угорщини стратегічних положень Болонської
угоди система вищої педагогічної освіти країни стала триступеневою –
бакалаврат,

магістратура

і

докторантура.

Завдання,

що

стосуються

гарантування якості вищої освіти, було розподілено між Міністерство
Людських Ресурсів, УАК вищої освіти і навчальними закладами.
Установлено, що нормативно-правова база з професійної підготовки
майбутніх вчителів в Угорщині є досить розгалуженою, охоплює різні
аспекти і проблеми педагогічної освіти. Кардинальні зміни в системі освіти
країни були зумовлені ухваленням законів «Про вищу освіту» (1993, 2005,
2011 р.), у яких передбачалися конкретні заходи для впровадження кредитномодульної системи; перехід до модульної структури навчальних програм;
забезпечення якості вищої освіти: утілення в життя принципів Болонського
процесу; приєднання Угорщини до ЄРК; створення і впровадження ДРК,
сумісної за принципами і структурою з ЄРК. Велике значення у підготовці
майбутніх учителів початкових класів мали постанови Міністерства
Людських Ресурсів «Про спільні вимоги до підготовки педагогів та підготовчі
вимоги певних педагогічних факультетів» (2013 р.) з поправками до неї
(2016 р.).
Відмітимо, що основними нормативно-правовими документами, які
регулюють функціонування початкової освіти є Закон «Про національну
загальну освіту» (2011 р.) та постанова Міністерства Людських Ресурсів
«Про видачу і затвердження національного навчального плану для
початкової школи 1 – 4 класів» (2012 р.).
Підкреслимо, що в Угорщині на законодавчому рівні стверджується
вагомість і необхідність гармонійного поєднання національних освітніх
традицій з євроінтеграційними змінами.
За результатами нашого дослідження доходимо висновку, що угорська
система підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів початкових класів,
пройшла

складний

шлях

реформування

ефективно

інтегрується

з
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європейським освітнім простором з урахування національних традицій та
європейських векторів розвитку.
Результати

дослідження,

відображені

у

розділі,

викладено

в

публікаціях автора (Годлевська, 2011; Годлевська, 2012g; Годлевська, 2013c;
Годлевська, 2014c; Годлевська, 2015b; Годлевська, 2015 c; Годлевська, 2017a;
Годлевська, 2017b; Годлевська, Кобюк, 2015b).
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РОЗДІЛ

2.

ОСОБЛИВОСТІ

ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА
УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ
У розділі охарактеризовано професійну підготовку майбутніх учителів
початкових класів у коледжах та університетах Угорщини, вивчено зміст і
структуру програм професійної підготовки; розглянуто форми організації і
методи професійної підготовки; з’ясовано особливості педагогічної практики
майбутніх учителів початкових класів.

2.1. Організація

підготовки

вчителів

початкових

класів

у

коледжах та університетах Угорщини
Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів Угорщині, зміни в її структурі й змісті зумовлені перетвореннями в
системі освіти країни. Тому вважаємо за потрібне здійснити аналіз
особливостей сучасної системи освіти Угорщини (рис. 2.1.1) (Shepherd,
2010).
Наші дослідження засвідчують, що система освіти Угорщини охоплює
чотири освітні рівні – дошкільний, обов’язковий (початкова і середня),
вищий і освіту дорослих.
Система дошкільної освіти Угорщини подібна до європейської.
Малюки починають відвідувати дитячий садок у трирічному віці. Основною
формою організації дозвілля дітей у закладі є розвивальні ігри. П’ятирічні
діти неодмінно проходять підготовку до школи впродовж року. Йдеться про
так звані навчальні підготовчі сесії, які можуть тривати кілька годин
щоденно (Hermann, Imre, Kádárné Fülöp, Nagy, Sági, & Varga, 2009).
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Рис. 2.1. 1. Сучасна модель угорської система освіти
Обов’язкову освіту в Угорщині дістають діти у віці від шести до 18
років. Якщо дитині не виповнилося до 31 травня шість років, батьки можуть
залишити її ще на рік у дитячому садку. Навчальний процес майже завжди
здійснюється угорською мовою (виняток – школи національних меншин).
Навчання у школах безоплатне, крім посібників і підручників. Учителі
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початкової школи мають спеціальну освіту. Повна початкова освіта
складається з двох рівні. Перший рівень освіти є фундаментальним; другий –
нижчим рівнем середньої школи. Повна початкова і середня освіта триває 12
років. У школі діти навчаються з вересня до середини червня (185 навч. днів)
п’ять днів на тиждень. До 4-го класу оцінки не виставляються. Крім
державних у країні існують приватні школи, які охоплюють близько 5%
учнів (Törvény CXC, 2011).
Шкільна система освіти містить кілька варіантів навчання, які
відрізняються тривалістю перебування у початковій і середній школі.
Початкові школи працюють за своїми навчальними планами і розкладом на
базі єдиного державного (основного) навчального плану. Проміжні й
підсумкові атестації проводяться після закінчення півріччя та навчального
року. Протягом навчального періоду дітям надаються осіньо-весняні, зимові
й літні канікули (Józsa, Fenyvesi, 2007).
Після закінчення початкової школи діти продовжують навчання у
гімназіях, середніх спеціальних навчальних закладах або професійних
навчальних закладах – професійно-технічних училищах. Тривалість навчання
в гімназії залежить від тривалості навчання дитини в початковій школі, а
саме: якщо дитина закінчила восьмикласну початкову школу, то в гімназії
вона вчиться чотири роки; відповідно: шість класів початкової школи + шість
класів гімназії, чотири класи початкової школи + вісім класів гімназії. Після
закінчення гімназії видається атестат про отримання повної загальної
середньої освіти. До середнього спеціального навчального і професійнотехнічного закладів учень має право вступити при досягненні 14-річного
віку, тобто після закінчення восьмикласної початкової школи.
Випускники

середнього

спеціального

навчального

закладу

і

професійного училища отримують дипломи про отримання відповідно
середньої спеціальної освіти і спеціальної освіти. Вступ до названих
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навчальних закладів середнього рівня здійснюється після екзаменаційних
випробувань (OM rendelet 40(V. 24.), 2002).
Система середньої освіти в Угорщині є складною. На загал виділяють
такі типи навчальних закладів: загальну школу (старші класи); гімназію
(гімназія, семикласна гімназія, восьмикласна гімназія), метою якої є
підготовка учнів до отримання вищої освіти; професійно-технічну школу,
яка здійснює початкову підготовку в галузі професійної освіти; професійнотехнічне училище, що готує кваліфікованих робітників (Törvény CXC, 2011).
Для отримання атестата про закінчення середньої школи, учні
складають усні й письмові екзамени з п’яти навчальних предметів:
математики, літератури і граматики, іноземної мови, історії і предмета за
вибором учня. За результатами цих екзаменів абітурієнти вступають до ВНЗ
(OM rendelet 40(V. 24.), 2002).
В Угорщині популярна спеціальність «вчитель початкових класів». Так,
у 2014/15 навч. році набір на неї оголосили майже всі педагогічні ВНЗ
країни. На нашу думку, масова підготовка вчителів початкових класів
зумовлена зростанням суспільного запиту на якісне навчання дітей
молодшого шкільного віку.
Нині в Угорщині функціонують державні й приватні ВНЗ (коледжі й
університети). Крім того, деякі ВНЗ належать релігійним організаціям. Виші
заклади освіти здійснюють навчання на підставі державних ліцензій.
Відзначимо, що система вищої освіти в Угорщині складається з 65 ВНЗ, а
саме: 34 університетів (27 – державні; сім – недержавні); 25 коледжів (13 –
державні; 12 належать релігійним організаціям); шести академій (чотири –
державні; дві належать релігійним організаціям) (Felvi.hu – minden, 2015).
Систему педагогічної освіти в Угорщині подано на рис. 2.1.2.
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Вищі навчальні заклади

Коледжі (3)

Університети (13)
Державні (10)

Державні (1)

Ті, що належать релігійним
організаціям (3)

Ті, що належать релігійним
організаціям (2)

Рис. 2.1.2. Система педагогічної освіти Угорщини.
У 2016/17 навч. році професійна підготовка майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині здійснювалася на базі 13 університетів
(Дебреценський реформатський теологічний університет, Університет імені
Етвеша Лоранда,
університет,

Університет імені Кароля Естерхазі, Капошварський

Реформаторський

університет

імені

Каролі

Гаспара,

Ніредьгазький університет, Сопронський університет імені Даніела Берчені,
Університет імені Положа Аттіли, Католицький університет імені Петера
Пазманя,

Печський

університет,

Університет

імені

Іштвана

Сечені,

Сегедський університет) та трьох коледжів (Католицький коледж імені
Вільмоша Апора, Коледж імені Йозефа Етвоша, Коледж імені Ференца Гала)
(Додаток Е). У цих ВНЗ рівнобіжно здійснюється педагогічна і непедагогічна
профільні підготовки.
Приміром,

Університет

імені

Полож

Аттіли,

Капошварський

університет й ін. пропонують обмежену кількість факультетів педагогічного
профілю.

В

інших

ВНЗ

(Сегедський

університет,

Реформаторський

університет імені Каролі Гаспара, Ніредьгазький університет, Дебреценський
реформатський теологічний університет, Університет імені Етвеша Лоранда,
Печський університет й ін.) наявні 25 – 30 педагогічних спеціальностей
Felvi.hu – minden, 2015).
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Сучасна система вищої педагогічної освіти в Угорщині успішно
впровадила триступеневу систему, що охоплює базовий курс навчання у
бакалавраті, магістратуру і докторантуру.
Бакалаврські

програми

пропонують

усі

угорські

коледжі

й

університети, магістерські – здебільшого університети, докторські – лише
університети. Стандарти й оцінки навчання відповідають ECTS: наприкінці
навчального року підраховуються ECTS-кредити (залікові одиниці) кожного
студента. Таким чином визначається його готовність або неготовність до
переходу на наступний курс навчання (Balog, 2015).
У ВНЗ Угорщини, зокрема у педагогічних, на початку 1-го семестру
студенти реєструються у спеціальній системі, записуються на курси лекцій,
що є обов'язковими для вивчення (залежно від спеціальності), та вибирають
додаткові дисципліни («szabadon választható» або «electives»). Головне –
дотримуватися норми навчальних годин. Крім того, студентам можна
складати індивідуальні графіки екзаменів під час сесій (Леврінц, 2011a).
Відмітною рисою педагогічної освіти Угорщини є забезпечення будьяким фахівцям, що мають диплом бакалавра (юристи, медики), можливості
опанування

педагогічної

професії

(Bollókné,

Hunyady,

2003).

Варто

зазначити, що в Угорщині вчителям надається право викладати в школі після
здобуття

ступеня

магістра.

Виняток

становлять

вихователі,

вчителі

початкових класів та вчителі, що навчають дітей з особливими потребами,
вони можуть почати роботу в школі після отримання ступеня бакалавра
(EMMI rendelet 27 (IX. 16.), 2016).
Викладання і навчання у ВНЗ за всіма спеціальностями однаково
провадиться кількома мовами – угорською, англійською, німецькою і
французькою.
Диплом про вищу освіту студент отримує після захисту випускної
кваліфікаційної роботи, складання державного екзамену та за наявності
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свідоцтва про опанування іноземної мови на рівні В2 (Korm. Rendelet 137 (V.
16.), 2008).
Навчальний процес в угорських ВНЗ організаційно може бути
побудований

вертикально

або

горизонтально.

Вертикальна

модель

передбачає підготовку вчителів для дошкільних навчальних закладів,
початкової і загальної школи, навчання у докторантурі, а також підвищення
кваліфікації вчителів на курсах. Горизонтальна модель – це професійна
підготовка педагогів у межах одного навчально-кваліфікаційного рівня.
Вертикальна модель побудови притаманна університетам, горизонтальна –
коледжам (Леврінц, 2011a; Gombos, 2011).
На педагогічні спеціальності абітурієнти зараховуються за наявності
атестата про закінчення середньої школи – атестата зрілості. У випадку
фахового навчання іноземною мовою вступники складають екзамен з
іноземної мови. Сумарна кількість балів абітурієнтів нараховується на основі
складених екзаменів на атестат зрілості разом із додатковим екзаменом,
наприклад, з іноземної мови. Якщо спеціальності (мистецтвознавство,
фізичне виховання) передбачають сформування певних здібностей, то
вступники зобов’язані здати екзамен на професійну придатність.
На основі атестата зрілості абітурієнти можуть набрати 120 балів: 60
балів нараховуються за шкільні екзамени на атестат зрілості та за оцінки,
отримані протягом останнього року навчання у школі з п’яти навчальних
предметів; ще 60 балів абітурієнти можуть набрати за екзамени на атестат
зрілості з двох дисциплін, які визначаються у ВНЗ та на факультетах (OM
rendelet 40(V. 24.), 2002).
За узгодженням із Міністерством Людських ресурсів Угорщини та
Державним інформаційним центром вступників кожний ВНЗ визначає
прохідний бал для абітурієнтів. Для цього попередньо ознайомлюються з
результатами екзаменів вступників, держзамовленням та попитом на набір
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спеціальностей, що пропонують ВНЗ країни. Якщо абітурієнт не проходить
за конкурсом на вибрану ним спеціальність, ВНЗ пропонує йому інший
факультет, позначений наступним у заяві про вступ до ВНЗ. Через недобір
балів на додаткову спеціальність абітурієнт не має права навчатись у ВНЗ
(Felvi.hu – minden, 2015).
Під час вступу на вчительські спеціальності майбутній студент складає
екзамен на професійну придатність. Дату проведення екзамену на
професійну придатність заклад висилає абітурієнту після подачі заяви на
вступ. Екзамен можна скласти і в закладі, що розташований ближче до місця
проживання абітурієнта. Вимоги екзамену на вчительську професійну
придатність подані у додатку И.
Для здобуття вчительської кваліфікації абітурієнт вибирає спеціальність,
за якою навчання може бути продовжене в межах магістерської програми
підготовки вчителів. Студенти-першокурсники, які беруть участь у базовій
підготовці й опановують учительську професію, вибирають за бажанням
базовий модуль додаткової вчительської спеціальності і вивчають курс
психолого-педагогічних дисциплін. Зауважимо, що лише так можна
оволодіти базовими знаннями для продовження навчання за магістерською
програмою та здобути другу кваліфікацію (EMMI rendelet 8 (I. 30.), 2013).
Учительські напрями (спеціальності) поєднуються довільно. Основний
базовий напрям, за яким студент розпочав навчання, позначають літерою А,
додаткову спеціальність, вибрану як спеціалізацію до першої, – літерою В.
Будь-яку загальноосвітню спеціальність можна вибрати під час вступу до
ВНЗ як основну (А). До загальноосвітніх спеціальностей залічують:
початкову

освіту,

філологію

(іноземні

мови),

угорську

філологію,

математику, історію, комунікацію, людину й суспільство, педагогіку,
біологію, фізику, хімію, географію, музику і співи, кіно- й медіакультуру,
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візуальну культуру та культуру довкілля, інформатику, природознавство,
фізичне виховання, валеологію (EMMI rendelet 8 (I. 30.), 2013).
У педагогічних ВНЗ пропонують додаткові вчительські спеціальності –
вивчення певної дисципліни іноземною мовою, виконання виховних завдань
спеціальних

загальноосвітніх

закладів,

логопеда,

філософа,

діловода

(Bollókné, Hunyady, 2003).
Привертає увагу уявлення А. Карпаті (A. Kárpáti, 2013) про циклічність
професійної підготовки вчителя. На рис. 2.1.3 показано варіативність
можливостей отримання диплома вчителя, зокрема початкових класів
(Леврінц, 2011a).
Учений ступінь

Спеціалізація
за галузями
знань –
2,5 роки/ 150
кредитів

Аспірантура –
3 роки/180
кредитів
Магістратура.
Педагогічна
Спеціальність –
1 рік/60 кредитів
Бакалаврат.
Учитель
початкових
класів –
4 роки/ 240
кредитів

Диплом
магістра

Диплом
бакалавра

Рис. 2.1.3 Циклічна система професійної підготовки вчителя початкових
класів в Угорщині (за А. Карпаті)
Для здобуття вчительської кваліфікації студенти педагогічного ВНЗ на
1-му курсі остаточно вибирають учительську професію. Відтак на 2-му
семестрі до основної базової підготовки вибирають як спеціалізацію
додаткову вчительську спеціальність. Протягом 3 – 6 семестрів складають
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модуль загальним обсягом 50 кредитів та рівнобіжно вивчають курс
психолого-педагогічних дисциплін – 10 кредитів. Після отримання диплома
бакалавра за основною спеціальністю студенти навчаються за програмою
магістерської підготовки в межах спарених спеціальностей А – В. Якщо
студенти своєчасно не вибрали додаткову вчительську спеціальність, вони
мають змогу зробити це після здобуття вчительської кваліфікації; у цьому
разі вони вчаться додатково ще два півріччя (Bollókné, Hunyady, 2003).
На першому циклі навчання

у ВНЗ (бакалаврат) вивчаються

дисципліни за фахом, основні курси за вибором професійно-педагогічного
спрямування.
Підвищенню якості професійної підготовки майбутніх педагогів,
формуванню їхньої мотивації сприяє визначення і уточнення змісту основних
компетентностей, якими оволодівають студенти педагогічних ВНЗ та які
виконують роль цільових орієнтирів педагогічної освіти. На думку угорських
учених, педагогічна освіта країни має ґрунтуватися на наукових здобутках
мотиваційних теорій та компетентнісного підходу. Це зумовлено тим, що для
розвитку

професійних

компетентностей,

підвищення

педагогічної

майстерності потрібно формувати професійну мотивацію та брати до уваги
мотиви навчально-професійної діяльності (Fejes, Józsa 2005).
Охарактеризуємо професійні компетентності (рис. 2.1.4), якими
оволодівають вчителі початкових класів у педагогічних ВНЗ Угорщини:
 розвиток

особистості

учня:

здатність

до

формування

інтелектуальних, фізичних, чуттєвих, моральних і соціальних якостей учнів
(з опорою на їхні індивідуальні потреби, інтереси й особливості розвитку),
культивування

загальнолюдських,

національних,

європейський

демократичних і гуманістичних цінностей;
 розвиток

і

формування

учнівського

колективу:

вміння

використовувати потенціал колективу учнів для формування толерантності у
сприйнятті один одного як мети полікультурного виховання, співпраці;
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 планування

навчально-виховного

процесу:

вміння

планувати,

аналізувати й оцінювати навчально-виховний процес завдяки рефлексивному
мисленню;
 підготовка учнів до навчання протягом життя: здатність до розвитку
компетентностей учнів, які потрібні кожній людині (аналіз інформації;
виконання основних розумових операцій; усвідомлення прочитаного; вибір
стратегій навчання; розв’язання проблем; інтеграція знань і вмінь, набутих
учнями у дошкільний період, післяурочний час та в навчально-виховному
процесі школи; формування вмінь самоосвіти і самонавчання);
 організація
організації різних

та

управління

форм

навчання

процесом
і

учіння,

навчання:
розвитку

здатність
вмінь

до

учнів

орієнтуватися у потоці інформації, застосування новітніх ІКТ, створення
сприятливої навчальної атмосфери;
 використання прийомів педагогічного оцінювання: вміння оцінювати
академічну успішність учнів та особливості їхнього розвитку, сприяння
формуванню самооцінки учнів;
 професійна співпраця і комунікація: здатність до налагодження
ділових взаємин з учнями, батьками, колективом школи та громадськими
організаціями;
 готовність до самоосвіти, професійного зростання: схильність до
постійного вивчення досягнень науки, сучасних технологій і методів
викладання та використання їх у навчально-виховному процесі, а також до
здійснення професійної рефлексії (Леврінц, 2011a; Törvény CCIV, 2011).
Упродовж останніх років в Угорщині реорганізується система
професійної підготовки педагогів: педагогічні коледжі об’єднуються з
університетами, встановлюються єдині вимоги до моделей професійної
підготовки вчителів, які регулюються чинним законодавством (Kiss, 2002).
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Розвиток
особистості
учня

Самоосвіта,
професійне
зростання

Професійна
співпраця і
комунікація

Розвиток і
формування
учнівського
колективу
Планування
навчальновиховного
процесу

Професійні
компетентності

Використання
прийомів
педагогічного
оцінювання

Підготовка учнів
до навчання
протягом життя

Організація
та управління
процесом
навчання

Рис.2.1.4 Професійні компетентності майбутніх учителів початкових
класів в Угорщині
Постановою уряду «Про кредитну систему» (2012), було виділено вісім
напрямів

педагогічних

фізичного

виховання,

спеціальностей:
візуальної

гуманітарний,

культури,

аграрний,

природничий,
прикладний,

економічний, охорони здоров’я (Korm. Rendelet 1 (I. 20.), 2012), які подано на
рис. 2.1.5.

Таке

різноманіття

напрямів

підготовки

вчителів

за

спеціальностями педагогічного профілю свідчить про диверсифікацію її
структури.
Педагогічна підготовка майбутніх учителів організується згідно з
постановою Міністерства

Людських

Ресурсів

«Про спільні вимоги

підготовки педагогів та підготовчі вимоги певних педагогічних факультетів»
(2013 р.) та координується кафедрами педагогіки і психології (EMMI rendelet
8 (I. 30.), 2013).
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Гуманітарний
Охорони
здоров’я

Економічний

Природничий

Напрями
підготовки
вчителів

Фізичного
виховання
Візуальної
культури

Прикладний
Аграрний

Рис. 2.1.5. Напрями підготовки вчителів в Угорщині
Доречно відзначити, що визначальною ознакою організації професійної
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині є розбудова її завдяки
гармонійному поєднанню системного, синергетичного, компетентнісного,
особистісно орієнтованого, інтегративного, діяльнісного, культурологічного і
рефлексивного методологічних підходів (рис. 2.1.6.).
Системний
Синергетичний

Рефлексивний

Культурологічний

Компетентнісний

Особистісноорієнтований

Діяльнісний

Інтегративний

Рис. 2.1.6. Підходи до організації професійної підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині
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Системний підхід здійснюється через виділення у педагогічній системі
інтегративних, інваріантних і системоутворювальних зв’язків і відношень. Ці
зв’язки і відношення дають змогу виявити вклад окремих компонентів у
справу навчання і розвиток особистості як системного цілого та втілити в
освітній процес принцип єдності педагогічної теорії і практики. Безперечно,
основний акцент у педагогічному процесі звертається на усвідомлення
студентами системності фахових знань, тобто на зв’язок між структурними
елементами всередині певної теорії, а також між теоріями різного рівня
спільності (Авшенюк, Кудін & Огієнко, 2011).
Синергетичний підхід передбачає стимулювання навчальної діяльності
студентів, самоосвіту, співробітництво учасників навчального процесу.
Рівень реалізації цього підходу залежить від готовності викладачів і
студентів до здійснення навчально-виховного процесу (Кузьмина, 2008).
За

компетентнісного

використовуються
розробляються

підходу

сучасні

ІТ,

інноваційні

в

освітньому

проектується
технології

середовищі

новий
розвитку

зміст

ВНЗ
освіти,

професійних

компетентностей, вирішуються завдання вимірювання якості освіти в
інноваційних умовах та зрештою змінюється традиційна роль викладачів у
педагогічному процесі. Особливістю такої організації навчально-виховної
діяльності викладачів і студентів є: посилення практичного і міжпредметного
аспектів. Це досягається завдяки змістовій переорієнтації навчальних
дисциплін, тобто студент замість знати «що» засвоювати знає «для чого і
чому». Передбачається уведення до процесу навчання проблемних ситуацій і
завдань, способи й технології вирішення яких відповідають профілю
майбутньої

педагогічної

діяльності

вчителів

початкових

класів

(Крижановський, 2016; Огієнко, 2013b).
За особистісно орієнтованого підходу студент занурюється у «глибоке»
навчання (deep learning), зокрема ставить особисту навчальну мету і бере на
себе відповідальність за навчання. У наслідку фокус контролю навчання
зміщується з викладача на студента (Леврінц, 2011а, с. 7).
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Інтегративний підхід передбачає формування у студентів системи
знань на новому якісному рівні – зі своїми методами, принципами й
об’єктами засвоєння навчального матеріалу. Тобто в основу створення
інтегрованих навчальних курсів чи програм покладаються не взаємозв’язки
знань у навчальних програмах із різних дисциплін, а наявні зв’язки між
фактами, речами, явищами і поняттями (Дубасенюк, Вознюк, 2011).
За

діяльнісного підходу головна

увага

приділяється

активній,

різнобічній, продуктивній і самостійній навчально-пізнавальній діяльності
студента як її суб’єкта. Навчання і виховання організуються як цілісна
система. В основу освітньої роботи покладається педагогічно вивірена,
спеціально

організована

діяльність

кожного

студента

в

зоні

його

найближчого розвитку. Процес оволодіння знаннями передбачає здійснення
студентом науково-дослідницьких пошуків завдяки внутрішній мотивації до
педагогічної праці (Галатюк, 2009).
Культурологічний підхід передбачає розвиток людини через освоєння
нею культури як системи цінностей за одночасного творення людиною нових
елементів культури. Тобто йдеться про становлення індивіда як творчої
особистості. Оскільки професійна дійсність об’єктивно потребує від учителя
початкової школи творчого ставлення до різних сфер діяльності (наукова,
навчально-методична, виховна, громадська, спортивно-ігрова), то результати
педагогічної діяльності певним чином упливають на розвиток його
професійної культури. Дослідження професійної готовності майбутнього
вчителя як сукупності особистісних цінностей дає змогу визначити вагомі й
корисні речі, що відтворюються у його педагогічній діяльності, а також
з’ясувати особливості розвитку уявлень вчителя про предмет, цілі, зміст і
методи педагогічного процесу в конкретній реальності (Brezsnyánszky, Holik,
2004).
Рефлексивний підхід ґрунтується на ідеї розвитку здатності студента
займати активну дослідницьку позицію стосовне себе і своєї діяльності з
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метою

критичного

аналізу,

осмислення

та

оцінки

її

ефективності

(Марусинець, 2011).
Наші розвідки доводять, що існує щільний зв’язок між ефективністю
системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в
Угорщині та принципами її функціонування.
У педагогіці поняття «принцип» (від лат. principium – основа, початок)
тлумачиться як сукупність основних положень теорії навчання, що
визначають зміст і спрямування навчально-виховного процесу в будь-якій
сфері освіти, та як основні вихідні вимоги до організації навчального процесу
(Кремень, 2008, с. 524).
Розгляньмо принципи організації системи професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині – соціальної детермінованості,
гуманізму,

демократизації,

системності,

наступності,

гнучкості,

неперервності (рис.2.1.7.).

Соціальної
детермінованості

Неперервності

Гуманізму

Демократизації

Гнучкості

Системності
Наступності

Рис. 2.1.7. Принципи організації системи професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині
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Принцип соціальної детермінованості визначає цільову, змістову,
організаційну сфери системи професійної підготовки вчителів. Через
реалізацію цього принципу втілюється державна освітня політика. Водночас
за його допомогою визначаються напрями реформування освітнього процесу.
Принцип соціальної детермінації, виконує роль світоглядного дороговказу,
лежить в основі такої моральної якості як повага до релігійних почуттів,
національних традицій, регіональних рис менталітету і творчих досягнень у
професійній діяльності кожного члена педагогічного колективу (Огнівко,
2008).
Професійна підготовка вчителів початкових класів зорганізується в
Угорщині на моральному принципі гуманізму, тобто осереддям навчальновиховного процесу є студент. Також цей принцип передбачає повагу до прав
і свобод студентів. Важливим елементом принципу гуманізму є розвиток у
викладачів і студентів позитивної настанови на особистість один одного.
Принцип демократизації системи професійної підготовки вчителів
початкових класів означає істотне розширення прав студентів і студентських
колективів,

заміну

командно-адміністративних

методів

управління

демократичними, створення комфортного морально-психологічного клімату
в колективі, налагодження доброзичливих стосунків між адміністрацією
закладу, викладачами і студентами. Крім того, передбачає моральне і
матеріальне

стимулювання

науково-дослідницьких

пошуків

студентів

(Пазюра, 2015).
Організація професійної підготовки вчителів початкових класів
відповідно до принципу системності дає змогу узгодити всі її компоненти як
системи, оптимізувати діяльність цієї системи або окремих її структур.
Принцип системності передбачає розгляд цілей, завдань, норм, методів,
організації, механізмів функціонування системи підготовки вчителів у їх
нерозривній єдності, взаємозумовленості та взаємозв’язку.
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Принцип

наступності

відзначається

неперервним

зв’язком

між

окремими сторонами, складовими і ступенями навчання, розширенням і
поглибленням засвоєних знань, перетворенням уявлень і понять у систему
професійних знань, умінь і навичок, поступально-висхідним характером
поглиблення змісту професійної підготовки. Принцип наступності в змісті
професійної
оптимального

підготовки

майбутніх

співвідношення

між

учителів
метою,

передбачає
методами,

дотримання
засобами,

організаційними формами теоретичної і практичної підготовки студентів,
поступового ускладнення процесів оволодіння знаннями, вміннями і
навичками, набуття досвіду творчої діяльності тощо (Носовець, 2015).
Принцип гнучкості полягає у такій побудові системи освіти, щоби
зміст навчання і засоби досягнення цілей освіти та професійної підготовки
відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента. Це чітко
простежується в організації системи професійної підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині, оскільки студенти мають змогу регулювати
темп і порядок свого навчання (Журавський, Згуровський, 2003).
Принцип неперервності реалізується через наступність на всіх ланках
допрофесійної, професійної і післяпрофесійної освіти, розроблення освітніх
програм відповідно до тенденцій розвитку угорської, європейської і світової
освіти (Ничкало, 2000).
До пріоритетних завдань підготовки вчителів початкових класів в
Угорщині належить створення у ВНЗ умов для академічної мобільності
студентів. Варто зауважити, що європейська потреба мобільності стала
одним із чинників започаткування Болонського процесу, і саме тому
розвиток академічної мобільності студентів посідає в ньому чільне місце.
Академічна мобільність дає студентам змогу готуватися до майбутньої
професії в закладах освіти, які найбільше відповідають їхньому рівневі
підготовки та індивідуальних вимог.
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Постійний обмін студентами і викладачами досвідом навчання і
наукової роботи завдяки академічній мобільності, а також принцип автономії
університетів є засадою організації європейської вищої освіти. Пріоритетні
завдання її розвитку окреслено в комюніке Конференції міністрів освіти
країн Європи (2009 р.) у м. Левен (Бельгія). Наприклад, у цьому документі
ставиться вимога, щоб до 2020 р. принаймні 20% випускників європейських
ВНЗ повинні мати досвід навчання або підготовки за кордоном (Болонський
процес 2020 року, 2009).
Академічну

мобільність

студентів

угорських

ВНЗ

в

умовах

Болонського процесу вивчали A. Кіш (Kiss, 2002), Т. Козма (Kozma, 2008)
М. Ребай (Rébay, 2008), B. Пуканский (Pukánszky, 2010). Учені узагальнили
результати національних і міжнародних досліджень у сфері студентської
мобільності, які проводилися за сприяння фонду TEMPUS, а також дані
Eurostat і ЮНЕСКО, звіти ВНЗ.
За оцінками експертів загальна кількість угорських студентів, які
отримують диплом за кордоном, становить близько 10 тис. Як правило,
угорські студенти навчаються за кордоном, починаючи з 2-го курсу навчання
у ВНЗ. У межах академічної мобільності угорські студенти можуть
навчатися, проходити практику і стажуватися в іншій країні за міжнародними
грантами і міждержавними стипендіями, на основі міждержавних угод й угод
між ВНЗ та завжди за особистою ініціативою. Після узгодження з
навчальною

частиною,

випусковою

кафедрою

та

викладачами

до

індивідуальних планів навчання, що є елементом академічної угоди,
записують навчальні модулі того закладу, в якому навчатиметься студент
(Nagy, M., 2006).
Академічна

угода

(Learningagreement)

є

гарантійним

листом

неодмінного визнання отриманих за кордоном кредитів. У цьому документі
фіксуються навчальні дисципліни, які студент вивчатиме у ВНЗ іншої країни,
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а також перелічуються курси, які визнаються угорським ВНЗ. Академічну
угоду підписують зацікавлені сторони – студент і компетентні представники
зарубіжного й угорського ВНЗ (Kozma, Rébay, 2008).
Студентові, який навчається кілька місяців у зарубіжному ВНЗ,
вдається виконати в закладі, який його відправляє лише кілька навчальних
одиниць, а інші доводиться надолужувати в наступному семестрі. Здобути за
півріччя 45 – 50 кредитів – завдання здійсненне, але при цьому складно
отримати високий середній бал, необхідний для вступу до магістратури.
Зважаючи на це, багато студентів, які здобувають бакалаврську освіту,
відмовляється від навчальних поїздок протягом семестру. Аналогічну
ситуацію можна констатувати у магістратурі, оскільки в більшості закладів
не подають заявки на навчальні поїздки протягом першого року навчання, а
на другому вже потрібно готуватися до державних екзаменів, написання і
захисту дипломної роботи. Проте ВНЗ, у яких навчається багато мобільних
студентів, роблять спроби сформувати сприятливий для поїздки семестр, так
зване «вікно мобільності». Після певної реорганізації навчання полегшується
процедура визнання кредитів, отриманих за кордоном (Temesi, 2007).
Зазначимо, що майже 90 % студентів, які долучилися до академічної
мобільності, навчалися за державним фінансуванням на денній формі, а 65 %
із них – у столичних ВНЗ.
Загальна кількість зарубіжних студентів, які отримують диплом
угорських ВНЗ становить близько 20 тис. (4,9% усіх студентів і 6,2%
студентів денної форми навчання). За цим показником Угорщина випереджає
Італію,

Іспанію

і

Польщу.

Втім,

провідні

європейські

країни

(Великобританія, Франція, Німеччина) мають удвічі вищі показники. За
умови розроблення правильної стратегії та реалокації прибутків від
міжнародної діяльності у ВНЗ і на урядовому рівні існує реальна можливість
збільшити кількість зарубіжних студентів в Угорщині втричі до 2020 р.
(Kozma, Rébay, 2008).
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Нині вищі заклади освіти вбачають у міжнародних зв'язках джерело
розвитку своїх ресурсів. В умовах розширення загальноєвропейського
простору вищої освіти академічна мобільність є для ВНЗ елементом
перспективних планів розвитку.
З розвитком студентської мобільності створюються можливості для
збільшення

науково-освітнього

потенціалу

Угорщини,

раціональне

використання якого сприяє конкурентоспроможності країни. З аналізу
розвитку вищої освіти і довгострокових трендів щодо формування кількості
студентів угорські фахівці прогнозують подальшу експансію вищої освіти в
Угорщині. Водночас зазначають, що внаслідок ієрархізації континентальної
мережі ВНЗ деякі з них зазнають піднесення, а інші будуть витіснені на
периферію.
Доходимо висновку, що угорська система освіти є однією з кращих у
Європі. Реформи та доопрацювання навчальних планів гарантують її
конкурентоспроможність на європейському ринку освіти. Очевидною
перевагою освітньої системи Угорщини вважають її гнучкість.
Розвиток освітньої системи Угорщини зумовлений у першу чергу
давніми традиціями країни, зацікавленістю уряду у вихованні й навчанні
своїх громадян, самостійністю та індивідуальністю педагогічних ВНЗ.

2.2. Зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів в Угорщині
Для нашого дослідження становить інтерес зміст професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині, оскільки саме він є
«…ядром професійної підготовки вчителя, фундаментальність якого повинна
забезпечити випереджувальну підготовку спеціаліста» (Савченко, 2001, с.1).
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Услід за Л. Хомич (1998) розглядаємо зміст професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів як «…комплексну програму, що
синтезує та інтегрує всі дисципліни, підґрунтям якої є програмно-цільовий
метод планування і управління процесом навчання» (с.127-128). Зміст
професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині оновлюється
відповідно до євроінтеграційних викликів і сучасних потреб угорського
суспільства. Відзначимо, що зміст підготовки майбутніх учителів початкових
класів відображається через сукупність навчальних дисциплін за циклами
фахової, професійно-педагогічної, загальноосвітньої підготовки.

Кожний

цикл підготовки містить дві складові – інваріанту (обов’язкові дисципліни)
та варіативну (дисципліни за вибором студента).
Система професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
в Угорщині, зауважує М. Леврінц (2011а), охоплює дві моделі: супровідну
(concurrent), за якою загальноосвітні, фахові й професійно-педагогічні
дисциплін засвоюються паралельно, та послідовну (consecutive), за якою
професійно-педагогічна підготовка здійснюється після вивчення циклу
дисциплін професійного спрямування. Остання модель є домінуючою (c. 25).
Підготовка вчителів початкових класів у ВНЗ здійснюється на основі
навчальної програми. Навчальна програма приймається сенатом – органом
ВНЗ, який приймає рішення та контролює їх виконання (Törvény CCIV, 2011).
Чинне законодавство Угорщини, яке регулює професійно-педагогічну
підготовку вчителів, визначає зміст педагогічної освіти та виділяє три
основні компоненти фахової підготовки, а саме: дисципліни психологопедагогічного циклу; методики викладання профільних дисциплін і практику
(EMMI rendelet 8 (I. 30.), 2013), (рис.2.2.1.).
Особливості

побудови

професійно-педагогічної

навчально-виховного

підготовки

майбутніх

процесу

учителів

ВНЗ

та

відбувається

відповідно до постанови Міністерства Людських Ресурсів «Про спільні
вимоги підготовки педагогів та підготовчі вимоги певних педагогічних
факультетів» (2013 р.). Так, спільний для всіх педагогічних спеціальностей
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професійно-педагогічний компонент має становити щонайменше 600
академічних годин (EMMI rendelet 8 (I. 30.), 2013).

Методики
викладання
Дисципліни
психологопедагогічного
циклу

Практика

Фахова
підготовка

Рис.2.2.1 Компоненти фахової підготовки вчителів початкових класів в
Угорщині
Студенти педагогічних спеціальностей, які навчаються за супровідною
моделлю,

здійснюють

фахову

та

професійно-педагогічну

підготовку

одночасно. За даної моделі кредити за професійно-педагогічний навчальний
компонент (40 кредитів за семестр), входять до загальної кількості кредитів,
яка залежить від тривалості навчання (Леврінц, 2011a).
За послідовної моделі професійно-педагогічний навчальний компонент
становить 60 кредитів, до яких додаються 10 кредитів за написання
дипломної роботи.
На

вивчення

професійно-педагогічного

навчального

компонента

відводиться принаймні шість семестрів у супровідній моделі підготовки
вчителів, за якої фахова і професійно-педагогічна підготовка здійснюються
паралельно, та принаймні чотири семестри у послідовній моделі. Крім того,
базова педагогічна освіта Угорщини передбачає ознайомлення студентів з
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основами шкільного менеджменту, поглиблене вивчення якого здійснюється
на курсах підвищення кваліфікації вчителів (Józa, Nagy, Zsolnai, 2001).
Головною рисою угорської системи професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів є пошук раціональних засобів переходу від
традиційної

освітньої

моделі

до

дуальної

системи

вищої

освіти,

переосмисленої у контексті Болонського процесу (Kérelem az anglisztika,
2004).
Викликає інтерес модель професійної підготовки педагогів в Угорщині
після приєднання країни до Болонського процесу, яку пропонує професор
Сегедського університету Б. Пуканський (B. Рukánszky) (рис. 2.1.2)
(Pukánszky, 2010).

ПІДГОТОВКА
БАКАЛАВРА

ПІДГОТОВКА
МАГІСТРА

Практика
(30 кредитів)
Підготовка
вчителя
з основної
спеціальності;
знання +
методики (7 кр.)
(разом принаймні
30 кредитів)

Бакалавр
(принаймні 110
кредитів)

Підготовка
вчителя
з додаткової
спеціальності;
знання +
методики (7 кр.)
(разом принаймні
50 кредитів)

Початковий
професійний
контент
(50 кредитів)

Педагогіка,
психологія
(40
кредитів)

Педагогіка,
психологія
(10
кредитів)

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Орієнтація;
Мотивація;
самоусвідомлення;
«фільтрація»

Рис. 2.1.2 Модель професійної підготовки педагогів в Угорщині
(за Б. Пуканським)
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Як зазначає Б. Пуканський (Pukánszky, 2010) студенти спочатку
вивчають

загальноосвітні

предмети

на

рівні

бакалаврату,

а

потім

орієнтуються та адаптуються впродовж певного періоду (110 кредитів). Після
закінчення цього періоду студент вирішує чи продовжувати йому навчання за
цим напрямом. Відтак вивчає початковий професійний контент (50 кредитів),
а лише згодом – професійні предмети (Pukánszky, 2010).
Гадаємо,

що

модель

професійної

підготовки

педагогів

(за

Б. Пуканським) дає студентові змогу впевнитися у своєму виборі та
визначити своє професійне майбутнє.
Варта дослідницької уваги послідовна модель базової і магістерської
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині. Студенти, які розпочали
навчання за основною (А) базовою спеціальністю та вибрали вчительську
спеціальність як спеціалізацію, проходять бакалаврську й магістерську
підготовку за схемою, яку подано у табл. 2.2.1. (Леврінц, 2011а).
Угорська система професійної підготовки вчителів початкових класів
має загалом чітке

практичне спрямування на майбутню професійно-

педагогічну діяльність, яке виражається у навчально-виховному процесі ВНЗ,
(вивчення

курсів

психолого-педагогічного

циклу,

курсів

методики

викладання, шкільної педагогічної практики та написанням курсових і
бакалаврських робіт). Шкільна педагогічна практика починається із загальнопедагогічної практики. Через півроку студенти проходять індивідуальну
практику викладання для учнів 6 − 12 років. Після проходження піврічної
індивідуальної практики, студенти складають творчий звіт – дають показові
уроки, які оцінюють експерти. Для успішного завершення навчання
випускники складають державний екзамен та захищають бакалаврську
роботу з вивчення особливостей засвоєння знань молодшими школярами; до
роботи додається самостійно виконане емпіричне дослідження (Lükő, 2011).
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Таблиця 2.2.1
Схема бакалаврської підготовки вчителів початкових класів за
послідовною моделлю
Кредити, к-сть
Базова
підготовка
Професійні дисципліни
основної (А)
спеціальності
Професійні дисципліни
додаткової (В)
спеціальності
Психолого-педагогічна
підготовка
Кваліфікаційна робота

Магістерська
підготовка

Загалом

100

30

130

50

50 = 20+30

100

10

40

50

10
Дисципліни за вибором
студента
Учительська практика
Загалом

10

180

5 (психологопедагогічна
підготовка)
По 5 % кредитів
дисциплін кожного
циклу підготовки
30
150

10
30
330

У розробленні навчального плану професійної підготовки вчителів
початкових класів велика увага приділяється формуванню в них професійних
компетентностей, необхідних для роботи з молодшими школярами. Серед
важливих завдань цієї підготовки виділено знання особливостей навчання і
засвоєння навчального матеріалу учнями 6 − 12 років та вміння вибирати
відповідні методи викладання, формувати потреби учнів у засвоєнні
матеріалу, їхньої мотивації і здібностей. Головним завданням професійної
підготовки вчителів початкових класів є також формування в них умінь
створювати сприятливі умови для успішного засвоєння знань молодшими
школярами. Тут на допомогу майбутнім учителям стає теоретико-практичний
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досвід, який вони набули під час вивчення курсів професійно-педагогічного
спрямування (TNM rendelet 26 (VIII. 5.), 2005).
Ознайомлення зі змістом і кінцевою метою підготовки вчителів для
початкових класів Угорщини свідчить про їх співзвучність з реаліями життя
школи, де майбутнього педагога ознайомлюють з професійною дійсністю,
озброюють необхідними теоретико-практичними компетентностями, та
формують таким чином професійну мотивацію.
Уміння і здібності студентів до виконання науково-дослідної роботи з
методики викладання, які у подальшому стануть їм у пригоді під час
написання курсових і дипломних робіт, формуються завдяки науковим
дослідженням. Важливу роль у професійній підготовці вчителів початкових
класів відіграє поглиблене вивчення курсів, які входять до складу методики
викладання у ранньому віці й піднімають психологічні питання засвоєння
знань у дитячому віці (Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia, 2014).
Як свідчить аналіз навчальних планів педагогічних факультетів ВНЗ
Угорщини, дисципліни, які вивчають майбутні вчителі, поділяються на
обов’язкові, обов’язкові за вибором та за вільним вибором. Студенти
обов’язково вивчаються дисципліни, які входять до загальноосвітнього та
фахового навчальних компонентів. Наразі вони мають можливість вибирати
курси, що відносяться до диференційованого профільного модулю. Більшість
дисциплін, які вивчаються протягом 1–4-го семестрів, є обов’язковими.
Дисципліни за вільним вибором студентів переважно вивчаються після 3-го
семестру. Щоби продовжувати навчання, студенти багатьох ВНЗ Угорщини
здають проміжні екзамени (Tanító ba szak mintatanterv, 2015).
Зауважимо, що елективний компонент навчального плану ВНЗ сприяє
дотриманню

основних

дидактичних

принципів

диференціації

та

індивідуалізації навчання. У комплексі з іншими чинниками ці принципи
позитивно впливають на ефективність професійної підготовки педагогів.
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Зазвичай

перед

вивченням

навчальної

дисципліни

студентів

ознайомлюють з метою і змістом курсу; основними завданнями дисципліни;
знаннями, вміннями і навичками, якими вони оволодівають після закінчення
курсу;

основними

формами

і

методами

навчання;

питаннями

для

самостійного опрацювання; критеріями оцінювання успішності та її
формами; обов’язками студентів для налаштування їх до навчальної
діяльності та формування у них професійної мотивації. Це дає студентові
можливість автономно будувати процес опрацювання навчального матеріалу
в зручному для себе порядку і темпі й залучає його до планування та
керування

своєю

використовують

навчальною

здебільшого

проблемно-пошукові лекційні

діяльністю.

активні

методи

Угорські

викладачі

навчання,

наприклад

й практичні заняття, дидактичні ігри,

мікровикладання, метод проектів, групову роботу, технічні засоби (Temesi,
2011).
Особливе значення в угорських ВНЗ, мають навчально-виховні заходи,
де студенти виконують пошуково-творчі та дослідницькі завдання. У їх
організації зазвичай беруть участь досвідчені викладачі та науковці. Тут
студенти ознайомлюються із сучасними досягненнями науки та вчаться
презентувати й обговорювати результати своїх досліджень. У багатьох ВНЗ
Угорщини, де проводять підготовку вчителів початкових класів, проводяться
наукові круглі столи та студентські конференції, за результатами яких
друкуються збірники тез (Derényi, 2012).
Уважаємо за доцільне детальніше розглянути особливості підготовки
вчителів початкових класів у Реформаторському університеті імені Каролі
Гаспара

(Додаток

М),

Сегедському

університеті

(Додаток

К)

та

Католицькому коледжі імені Вільмоша Апора (Додаток Л). Для оволодіння
освітньо-кваліфікаційним ступенем бакалавра студенти цих ВНЗ навчаються
протягом восьми семестрів та отримують диплом вчителя початкових класів
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та додаткового шкільного навчального предмета з правом викладання його
учням 6 – 12 років.
Зміст

професійної

підготовки

вчителів

початкових

класів

у

Реформаторському університеті імені Каролі Гаспара містить такі навчальні
компоненти:

загальноосвітній (18 кредитів); психолого-педагогічний (24

кредити); навчальний, до якого входить вивчення шкільних навчальних
предметів початкової школи та методики їх викладання (100 кредитів);
педагогічна практика (40 кредитів), профільні дисципліни (23 кредити);
дисципліни за вибором студентів (12 кредитів); заключний (15 кредитів)
(Tanító ba szak mintatanterv, 2015).
Зміст
Сегедському

професійної

підготовки

університеті

вчителів

формується

з

початкових
таких

класів

у

компонентів:

загальноосвітнього (18 кредитів); психолого-педагогічного (48 кредитів);
фахового (95 кредитів); педагогічної практики (40 кредитів); профільних
дисциплін (23 кредити); дисциплін за вибором студентів (14 кредитів);
заключного (8 кредитів) (Szegedi Tudományegyetem, 2014).
Зміст

професійної

підготовки

вчителів

початкових

класів

у

Католицькому коледжі імені Вільмоша Апора поєднує в собі такі
компоненти:

загальноосвітній

(21

кредит);

психолого-педагогічний

(28 кредитів); фаховий (100 кредитів), педагогічна практика (41 кредит);
профільні дисципліни (23 кредити); дисципліни за вибором студентів
(12 кредитів); заключний (15 кредитів) (Apor Vilmos, 2015c). Порівняння
змісту професійної підготовки вчителів початкових класів у зазначених ВНЗ
Угорщини подано у табл. 2.2.2.
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Таблиця 2.2.2.
Порівняння змісту професійної підготовки вчителів початкових класів
у ВНЗ Угорщини
Компонент
Загальноосвітній
Психологопедагогічний
Фаховий
Педагогічна
практика
Профільні
дисципліни
Дисципліни за
вибором
студентів
Заключний
Усього

Реформаторський
університет імені
Кароля Гаспара;
кредити
18

18

Католицький
коледж імені
Вільмоша Апора;
кредити
21

24

48

28

100

95

100

40

40

41

23

23

23

12

14

12

15
240

8
240

15
240

Сегедський
університет;
кредити

Таким чином, найбільше кредитів на вивчення дисциплін психологопедагогічного циклу виділяється у Сегедському університеті (48); шкільних
навчальних предметів початкової школи та методики їх викладання – в
Реформаторському університеті імені Кароля Гаспара

та Католицькому

коледжі імені Вільмоша Апора (100). Але загальна кількість кредитів, яку
має отримати майбутній вчитель початкових класів, становить 240.
Аналіз навчальної документації розглядуваних навчальних закладів
свідчить,

що

до

загальноосвітнього

компонента

Реформаторського

університету імені Кароля Гаспара входять такі дисципліни, як філософія,
церковні знання, методологія навчання, біблеїстика, історія Угорщини,
чесноти, моральні знання, інформатика; Сегедського університету –
філософія, етика, політологія, економіка, інформатика; Католицького
коледжу імені Вільмоша Апора – історія філософії, уведення в християнство,
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родина і люди, християнські свята і символи, історія культури і освіти,
основи права й економіки, введення в етику, науки про меншин, інформатика
(Szegedi Tudományegyetem, 2014; Tanító ba szak mintatanterv, 2015; Apor
Vilmos, 2015c).
Таким чином,

спільним

у загальноосвітньому компоненті

для

аналізованих ВНЗ є вивчення таких дисциплін, як: філософія й інформатика.
Варто зауважити, що психолого-педагогічний компонент передбачає
вивчення курсів, які входять до складу педагогіки і психології. Головним
завданням

вивчення

психолого-педагогічних

дисциплін

є

засвоєння

майбутніми вчителями початкових класів теоретико-практичних основ
забезпечення педагогічної діяльності та формування основних професійнопедагогічних компетентностей (Tanító ba szak mintatanterv, 2015).
Угорська дослідниця Г. Гуняді (Hunyadi, 2004) відзначає, що
психолого-педагогічні курси мають практичне професійно-педагогічне
спрямування, а чільне місце у навчальних програмах із педагогіки посідає
вивчення особистості учня. Таким чином, курси педагогіки вивчаються у
щільному взаємозв’язку з психологією. Сучасна педагогічна наука та її
викладання у педагогічних ВНЗ Угорщини, подає висновок дослідниця,
своєчасно реагує на інноваційні тенденції світової освітньої системи.
Аналіз навчальних планів педагогічних ВНЗ Угорщини свідчить про
важливу роль курсів психолого-педагогічного спрямування у професійній
підготовці студентів. Наприклад, у Реформаторському університеті імені
Кароля Гаспара загальна педагогіка охоплює вивчення таких навчальних
курсів: історія педагогіки (45 навч. годин, 1-й семестр); загальна педагогіка
та дидактика (30 навч. годин, 2-й семестр); теорія виховання (30 навч. годин,
3-й семестр); теорія навчання (30 навч. годин, 4-й семестр); диференційна
педагогіка (30 навч. годин, 5-й семестр); прикладна педагогіка (30 навч.
годин, 7-й семестр) (Tanító ba szak mintatanterv, 2015).
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Курс психології передбачає вивчення комплексу таких дисциплін: як
уведення в психологію (30 навч. годин, 1-й семестр); психологія особистості
(30 навч. годин, 2-й семестр); психологія розвитку (30 навч. годин, 3-й
семестр); педагогічна соціальна психологія (30 навч. годин, 4-й семестр). Усі
психолого-педагогічні дисципліни є обов’язковими для вивчення (Tanító ba
szak mintatanterv, 2015).
У Сегедському університеті модуль психології представлений такими
дисциплінами: вступ до психології (30 навч. годин, 1-й семестр); розвиток і
педагогічна психологія (45 навч. годин, 2-й семестр; 30 годин, 3-й семестр);
педагогічна соціальна психологія (30 навч. годин, 4-й семестр); психологія
розладів розвитку особистості (30 навч. годин, 5-й семестр) (Додаток К).
Модуль педагогіки охоплює низку навчальних дисциплін, а саме: теоретичні
й історичні основи педагогіки (30 навч. годин, 1-й семестр); загальну
педагогіку (30 навч. годин, 1-й семестр); теорію виховання (30 навч. годин,
3-й семестр; 30 навч. годин, 4-й семестр), диференційну педагогіку (30 навч.
годин, 5-й семестр), прикладну педагогіку (30 навч. годин, 6-й семестр).
До курсів психолого-педагогічного спрямування також належать
модулі, як-от: 1. розвиток здібностей при вивченні математики, який містить
такі дисципліни: критичне й креативне мислення; логічне мислення;
просторові уявлення. На ці дисципліни відводиться по 30 навч. годин у 5,6 і
7-му семестрах. 2. Розвиток мовлення дітей, що містить такі дисципліни:
мовлення травмованих дітей; практика розвитку мовлення. 3. Педагогічна
оцінка (Szegedi Tudományegyetem, 2014).
У Католицькому коледжі імені Вільмоша Апора психологічний модуль
передбачає вивчення таких

курсів: загальна психологія і розвиток

особистості (30 навч. годин, 1-й семестр; 45 навч. годин, 2-й семестр);
педагогічна соціальна психологія (45 навч. годин, 3-й семестр); психологія
розладів розвитку особистості (30 навч. годин, 4-й семестр); професійна
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психологія (30 навч. годин, 5-й семестр). Модуль педагогіки охоплює низку
таких дисциплін: комплексна педагогіка, яка вивчається протягом 1 і 2-го
семестрів та містить дисципліни – основи педагогіки (30 навч. годин),
шкільна педагогіка (30 навч. годин), християнська педагогіка (30 навч.
годин); дидактику (30 навч. годин, 3-й семестр); теорія виховання (30 навч.
годин, 4-й семестр); теорія навчання (30 навч. годин, 5-й семестр);
методологія педагогічних досліджень (30 навч.годин, 5-й семестр); сімейна й
інклюзивна педагогіки (30 навч. годин, 6-й семестр) (Apor Vilmos, 2015c).
Можна зробити висновок: модуль педагогіки вирізняється своєю
змістовністю в Католицькому коледжі імені Вільмоша Апора; модуль
психології подібний в усіх університетах, вирізняється лише кількістю
кредитів, які виділяються на його вивчення. Найбільша кількість кредитів
(14)

виділяється

у

Сегедському

університеті,

а

найменше

(10)

в

Реформаторському університеті імені Кароля Гаспара. Крім того, в
Сегедському

університеті

наявні

модулі

психолого-педагогічного

спрямування на які додатково виділяється 20 кредитів.
До курсів, спрямованих на вивчення шкільних предметів початкової
школи, входять угорська мова і література, математика, природничі науки,
музика, візуальна культура, основи техніки і фізична культура, а також
методика їх викладання у початковій школі. До завдань викладачів належить
здійснювати теоретичну і практичну підготовку студентів, озброювати їх
методичними навичками трансляції знань учням початкових класів.
Профільними в Угорщині вважаються ті дисципліни, які вчитель
початкових класів може викладати в 1-6-х класах (Falus, 2004). Приміром, у
Сегедському університеті до них належать англійська мова, музика, угорська
мова і література, математика, природознавство і фізичне виховання.
Навчальні курси за вибором студенти вбирають відповідно до своїх інтересів
та спеціалізації. У Сегедському університеті великий вибір курсів за вільним
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вибором студент (92 кредити), з яких студент має виконати 14, тобто чотири
– сім дисциплін (залежно від вартості в кредитах тієї чи іншої дисципліни).
Цікавими нам вбачаються такі дисципліни: дослідження дитячої логіки
завдяки усному та письмовому тестуванню (30 навч. годин, 3-й семестр – три
кредити); організація навчальних екскурсій та прогулянок (30 навч. годин,
4-й семестр – три кредити); мова і медіа (30 навч. годин, 6-й семестр – три
кредити); підготовка презентацій (30 годин, 6-й семестр – три кредити); «Як
написати дипломну роботу?» (15 навч. годин, 7-й семестр – два кредити) й ін.
Зауважимо, що ці дисципліни спрямовані на розвиток у студентів навичок
наукового дослідження та опанування медіаграмотності, а також на
підготовку їх до виконання науково-дослідної та медіаосвітньої діяльності в
школі.
На нашу думку, елективний зміст професійної підготовки педагогів дає
змогу формувати інтерес студентів до навчально-професійної діяльності
через дотримання основних дидактичних принципів диференціації та
індивідуалізації навчання.
Перейдемо до характеристики предметів психолого-педагогічного
циклу. На прикладі Католицького коледжу імені Вільмоша Апора розгляньмо
психологічний модуль. Навчальні дисципліни якого є обов’язковими для
вивчення.
1. Навчальна дисципліна «Загальна психологія і розвиток особистості»
(1 і 2-й семестри). У формі колоквіуму щотижня проводяться одне лекційне
й одне практичне заняття. Мета курсу – ознайомлення студентів з
фундаментальною психологією, вивчення методів, концепцій, теорій і
перспектив психології, особливостей емоційних і мотиваційних механізмів
функціонування особистості. Наприкінці вивчення курсу студенти складають
екзамен (Általános és fejlődéslélektan, 2015).
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2. Навчальна дисципліна «Педагогічна соціальна психологія» (3-й
семестр). У формі колоквіуму щотижня проводяться два лекційні й одне
практичне заняття. Мета курсу – засвоєння студентам знань про соціальну
психологію в системі освіти, вивчення психологічних процесів соціальної
взаємодії та аспектів їх практичного використання, оволодіння формами
індивідуальних і групових відносин у педагогічній діяльності. Вимогами до
вивчення цієї дисципліни є активна участь студентів у лекційних і
семінарських заняттях та написання есе в групі. Наприкінці вивчення курсу
студенти складають екзамен (Pedagógai szociálpszichológia, 2015).
3. Навчальна дисципліна «Психологія розладів розвитку особистості»
(4-й семестр). Основні теми для вивчення: психічне здоров'я, проблеми
нормальності, класифікація психічних розладів; невротична особистість,
тривоги, фобії, паніки, розлади сну, депресії в дитинстві; розлади дитячої
поведінки; діагностика і терапія енурезу в дітей; кризи в житті дитини;
розлади в розвитку дитини (аутизм); розлади в поведінці дитини; критерії
готовності до школи; фізичне і сексуальне насильство над дитиною; розвиток
антисоціальної особистості; субкультури і проблеми вживання наркотиків.
Наприкінці

курсу

студенти

складають

письмовий

екзамен

(A

személyiségfejlődési zavarok, 2007).
4. Навчальна дисципліна «Професійна психологія». Мета курсу –
розвиток професійної ідентичності, набуття таких професійних навичок, як
емпатія,

активне

слухання,

сприйняття,

конгруентність.

Щотижня

проводиться два практичні заняття. Вимогами до вивчення цієї дисципліни є
конструктивна участь студентів у практичних заняттях. Наприкінці вивчення
курсу студенти складають екзамен (Szakmai készségfejlesztés, 2015).
На прикладі Сегедського університету розглянемо педагогічний
модуль, навчальні дисципліни якого є обов’язковими для вивчення.
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1. Навчальна дисципліна «Теоретичні й історичні основи педагогіки».
Студенти вивчають такі теми: вступ до історії педагогіки; освіта
стародавнього світу; освіта середньовіччя та епохи Відродження; освітня
політика та розвиток школи в Угорщині (до першої половини ХІХ ст.);
історичний огляд освітньої політики Угорщини (друга половина ХІХ –
ХХ ст.); національні реформи в освіті; розвиток педагогічної думки в
Угорщині. Після вивчення курсу проводиться колоквіум (Iskolák, tudós
tanárok, 2010).
2. Навчальна дисципліна «Загальна педагогіка». Студенти вивчають
такі теми: мета, концепції, основні проблеми та методи освіти; структура і
розвиток угорської системи державної освіти; соціальні функції освіти (рівні
можливості); основні теорії навчання та педагогічні тенденції, пов'язані з
ними; стилі навчання; структура організації освіти та форми роботи; способи
організації освіти; стратегії і методи навчання; оцінювання і функції
оцінювання; оцінка процесу навчання; види навчальних програм; навчальні
проекти в школі, підготовка плану уроку; педагогічне спілкування;
вирішення конфліктів у процесі педагогічної роботи; поняття соціальної
компетентності та можливості її розвитку; характеристики розвитку дітей з
особливими потребами; організація роботи в класі, дисципліна; мотивація
праці вчителів; система угорської освіти мігрантів та етнічних переселенців.
Після вивчення курсу проводиться колоквіум (Általános pedagógia, 2015).
3. Навчальна дисципліна «Теорія виховання» (3 – 4-й семестри).
Студенти вивчають такі теми: цілі й мета виховання; родине виховання;
виховання у школі; роль вчителя у вихованні; розумове виховання; фізичне
виховання; моральне виховання; естетичне виховання; роль виховання у
житті людини; релігійне виховання; труднощі виховання. Після вивчення
дисципліни проводиться колоквіум (Sávai, 2007).
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4. Навчальна дисципліна

«Диференційна педагогіка». Студенти

вивчають такі теми: сучасні методи управління і організації ефективного
навчання у групах; створення освітнього середовища; детальне планування
навчального процесу та його аналіз; ефективні форми і методи оцінювання;
розвиток аналітичних можливостей; самоцінювання. Основні тематичні
блоки навчальної дисципліни: диференційні процеси в класі; проектування і
управління диференційними процесами; методи проектування, управління і
оцінювання; кооперативне навчання; проекти. Вимогами до вивчення цієї
дисципліни є робота студентів у групах, реалізація проекту, звіт про свою
науково-дослідну діяльність. (A tantárgy megnevezése, 2016).
5.

Навчальна

дисципліна

«Прикладна

педагогіка».

Студенти

оволодівають такими вміннями: організовувати і проводити позаурочну,
позакласну та позашкільну діяльність; організовувати культурне дозвілля
дітей та формувати дитячий колектив; працювати з обдарованими та
соціально занедбаними дітьми; захищати права дитини та проводити роботу з
батьками (Nyugat-magyarországi Egyetem, 2016).
Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів є науково-дослідна робота, у процесі якої вони
оволодівають вміннями аналізувати науково-методичну літературу та
застосовувати знання у професійній педагогічній діяльності. Наприклад, у
Католицькому коледжі імені Вільмоша Апора постійно організуються
Педагогічні майстерні, ворк-шопи, семінари, конференції і круглі столи
(Tehetségpont, 2016); у Сегедському університеті діють: культурологічне
бюро, спортивний центр, університетський ботанічний сад, обсерваторія,
дослідницький та інформаційний центр імені Аттіли Йожефа (Hallgatói élet,
2016); у Реформаторському університеті імені Кароля Гаспара працюють
гуртки, у яких вивчається педагогіка драми, діють ворк-шопи та центр
освітніх технологій (Tehetséggondozás,2017b).
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Заключний компонент це державний комплексний екзамен, оцінка за
який виставляється з урахуванням трьох компонентів – усного екзамену,
бакалаврської роботи і шкільної педагогічної практики. Для допуску до
заключного комплексного екзамену студент повинен успішно скласти
екзамени і заліки, заплановані навчальним планом. Екзамен приймає комісія
під головуванням відомого науковця з іншого ВНЗ та принаймні трьох
викладачів ВНЗ, у якому навчається студент. Згідно з положенням «Про
порядок проведення екзаменів у Реформатському університеті Каролі
Гаспара на факультеті підготовки вчителів початкових класів» студентам
мають довести, що вони володіють необхідними професійно-педагогічними
компетентностями та вміють застосовувати їх у навчально-виховному
процесі початкової школи.
На усному екзамені студент відповідає на запитання, які зазначаються в
екзаменаційному білеті. Тематика цих запитань передбачає перевірку знань
1) з дисциплін психолого-педагогічного циклу та 2) з фахових і профільних
дисциплін.
Теми бакалаврських робіт, погодженні з науковими керівниками,
кафедри оголошують заздалегідь. Водночас вони відповідають за виконання
цих робіт. В основу переважної більшості бакалаврських робіт покладаються
дані емпіричних досліджень, виконаних студентами під час проходження
педагогічної практики у ВНЗ. Наприклад: «Оцінка стану здоров'я студентів
та вчителів» – науковий керівник доктор Е. Е. Богі (Е. Е. Bagi); «Положення
загальноосвітніх закладів з огляду на зміни технічного обслуговування» –
науковий керівник Ж. Хоузер (Zs. Hauser); «Можливості використання
цифрових додатків для викладання співу та музичної освіти в початковій
школі» – науковий керівник П. А. Хоргіто (P. Á.Hargita) й інші бакалаврські
роботи, виконані у 2016/17 навч.році студентами Реформаторського
університету імені Кароля Гаспара (Szakdolgozati temak, 2017a)
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Щоб оцінити бакалаврську роботу, беруть до уваги її основний зміст
(50%), правильність оформлення (25%), мовну грамотність (25%) та усний
захист

перед

комісією.

Перед

захистом

своєї

роботи

студенти

ознайомлюються із зауваженнями рецензента (Леврінц, 2011a).
Отже, ознайомившись із змістом професійної підготовки вчителів
початкових класів Угорщині, доходимо висновку, що вона спрямована на
їхню практичну діяльність, самостійну роботу, розвиток професійної
компетентності,

має

науково-дослідницький

характер,

вирізняється

варіативністю навчальних програм і гнучкістю навчального процесу.

2.3.

Форми, методи і технології навчання майбутніх учителів

початкових класів в Угорщині

Оновлення змісту освіти потребує нових форм, методів, засобів і
технологій професійної підготовки майбутніх учителів. У наукових працях
угорських учених (Й. Варга (Varga, 2009), М. Гілберт (Hilbert, 2015),
А. Карпаті (Kárpáti, 2013), М. Нодь (Nagy, 2009) до основних форм
організації навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів
належать лекції, семінари та різні заняття – індивідуальні, консультаційні,
практичні, самостійні.
На прикладі Ніредьгазького педагогічного коледжу розгляньмо
докладніше основні форми організації навчання, що використовуються для
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Наші розвідки засвідчують, що методика проведення лекцій для
майбутніх учителів початкових класів має свої особливості, а тому мало
нагадує сучасний вітчизняний аналог – пояснювально-ілюстративні лекції. В
угорських університетах і педагогічних коледжах поширені лекції-дискусії,
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лекції-прес-конференції, лекції-візуалізації, відео лекції. Це зумовлено тим,
що у теоретичних дисциплінах (педагогіка, дидактика й ін.), а також у
процесі розвитку комунікативних здібностей головна увага приділяється
фактичним знанням. Найбільш популярними є проблемні лекції. Важливо,
що лекції для майбутніх учителів початкових класів читають викладачі
найвищої кваліфікації, а також фахівці, запрошені з інших навчальних
закладів-партнерів (EKF-CK, 2015; Balog, 2015). На майбутніх учителів
початкових класів не накладається обов’язок відвідувати лекції і вести запис
лекційного матеріалу. Однак деякі викладачі розповсюджують друковані
лекційні матеріали.
Зауважимо, що лекція позитивно впливає на активізацію пізнавальних
інтересів майбутніх учителів початкових класів та мотивує їх до
самостійного оволодіння знаннями, розширення наукового кругозору тощо.
Трансформація

лекційної

форми

навчальних

занять

від

класичної

інформаційної до проблемної (лекція-діалог, лекція-прес-конференція тощо)
свідчить про зміни у характері й формах взаємодії викладача і студентів у
навчальному процесі як рівноправних суб’єктів навчання.
У процесі нашого дослідження було з’ясовано умови підвищення
ефективності лекційних занять у навчальному процесі майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині (Dráviczki, 2002; Köpeczi Bócz,

Faragó &

Bükki, 2005), зокрема,
 високий науково-теоретичний і соціально-культурний рівень лекції,
що сприяє підвищенню поінформованості та розширенню наукового,
професійного і загальнокультурного кругозору;
 побудова лекційних занять на основі мультидисциплінарного
підходу, скеровування уваги студентів на міжпредметні зв’язки, що
сприятливо впливає на формування наукової картини світу, розуміння
процесів і явищ професійної діяльності й життєдіяльності, а також на
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усвідомлення необхідності бути добре обізнаним у різних галузях науки і
суспільної практики;
 високий рівень узагальнень, формулювання чітких рекомендацій для
самостійного опрацювання і самоосвітньої діяльності, що забезпечує
системність і послідовність сприйняття інформації, встановлення причиннонаслідкових зв’язків процесів і явищ;
 спрямування лекції не тільки на освоєння теоретичних знань (теорії,
концепції, закони, закономірності, принципи, поняття тощо), а й на роботу з
практичним матеріалом (програми, проекти, технології, методики та ін.),
який демонструє втілення і дію певних законів, тенденцій і закономірностей
у діяльності людини і суспільства, педагогічній практиці тощо. Це забезпечує
встановлення взаємозв’язків науки і практики, сприяє розумінню майбутніми
вчителями початкових класів важливості теорії для розвитку практики та
необхідності осягнення теорії через самоосвіту з метою професійного
зростання;
 забезпечення у процесі підготовки до лекції та викладення
навчального матеріалу можливостей для налагодження зворотного зв’язку з
студентами, своєчасна підготовка проблемних запитань і завдань, попереднє
ознайомлення з ними студентів (за потреби), широке застосування графічносимволічних засобів (моделі, схеми, таблиці, креслення, символи, графіки,
формули) для полегшення сприйняття навчального матеріалу і встановлення
логічних зв’язків;
 лекторська майстерність викладача, професійні й особистісні якості.
Йдеться передусім про широку обізнаність викладача, досконале володіння
навчальним матеріалом, уміння подавати його у доступній формі, прагнення
допомогти студентові на кожному етапі навчання тощо. Зрештою у
майбутніх учителів початкових класів породжується бажання наслідувати
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викладачеві,

стати

обізнаною

людиною,

професіоналом,

постійно

вдосконалюватися у своїй справі, займатися самоосвітою і саморозвитком;
 постійне урізноманітнення форм проведення лекційних занять,
посилення уваги до наочності і технічних засобів навчання, оперування під
час

лекції

найновішою

інформацією,

спрямування

студентів

до

її

першоджерел. Усе це позитивно впливає не тільки на підвищення інтересу до
теми, яка вивчається, а й до нового знання загалом, а також до процесу
оволодіння професійними знаннями, що сприяє формуванню мотивації
свідомої самоосвітньої діяльності студентів та набуття навичок її здійснення.
З позиції особистісно орієнтованого підходу встановлено, що у процесі
навчання майбутніх учителів початкових класів помітне місце належить
індивідуальним заняттям. До речі мовити, індивідуальні заняття – це форма
організації навчання, яка поєднує в собі регулярні заняття одного-двох
студентів (у нових університетах та частково педагогічних коледжах п’ятьшість студентів) із викладачем-тьютором протягом усього курсу навчання
(Вітвицька, 2011). Тобто це тьюторські заняття, які проводять викладачі
(крім професорів), аспіранти і фахівці-практики. Відвідування таких занять є
обов’язковим. Традиційна структура тьюторської системи Угорщини містить
три

компоненти

–

керівництво

заняттями

(кураторство),

моральне

наставництво та власне тьюторство (рис. 2.3.1)

Кураторство

Моральне
наставництво

Тьюторство

Рис.2.3.1. Схема тьюторських занять
Тьюторська

діяльність

фокусується

на

проблемах

формування

особистості студента як учителя, успішності, опанування необхідних
дисциплін та різних формах дозвілля. Виявляється вона у допомозі
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майбутньому вчителеві початкових класів при складанні індивідуального
плану занять, його корекції та контролю виконання (Mihály, 2002).
Використання тьюторскої системи навчання вчителів початкових класів, на
нашу думку, свідчить про інтерактивний характер організації навчального
процесу в коледжах та університетах Угорщини.
Однією з форм навчання майбутніх учителів початкових класів, є
консультаційні заняття, які проводяться для невеликих груп студентів (20 –
25 осіб) із використанням методів навчання і викладання. Зазвичай до
консультаційних занять майбутні вчителі початкових класів навчаються
самостійно чи під керівництвом викладача. Відтак отримують консультацію
як застосовувати засвоєну інформацію у нових контекстах для досягнення
певних навчальних результатів. З консультаційною метою використовуються
також нові форми організації навчання – дистанційні форуми і чати (як
елемент колаборативного навчання). Таке навчання здійснюється поетапно:
спочатку викладач подає інформацію, що вказує на проблеми, які треба
розв’язати. Після цього майбутні вчителі працюють над проблемами та
колективно обґрунтовують свої рішення (Kotschy, 2007).
З аналізу наукових джерел, з’ясовуємо, що у процесі навчання
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині не втратили свого
значення семінарські й практичні заняття (Кішне Корбуль, Керестень, 2008;
Balogh, 1993; Bartha, Csontos, Koi, 2015).
У практиці підготовки майбутніх учителів початкових класів семінари
є популярною формою навчання, оскільки дають можливість поєднати
теоретичні знання з дисциплін прикладного спрямування (педагогіка,
дидактика й ін.) з практичними фаховими навичками (методи вивчення
рідної мови). Семінари мають різну мету: завершальна робота над модулем,
яка об’єднує навчальні аспекти різних тем модуля, що перетинаються;
систематизація практичних і теоретичних знань, що потребує вивчення
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інших дисциплін; отримання додаткової оцінки до загальної сумарної оцінки
(Kotschy, 2011).
Практичні заняття в угорських ВНЗ

відображають результати

теоретичного навчання. Як правило, викладач (кваліфікований професор з
практичним досвідом роботи не менше п’яти років) демонструє свої
практичні вміння. Після цього студенти виконують практичні дії для
оволодіння подібними вміннями під контролем куратора (Falus, Golnhofer,
Kotschy, Nádasi & Szokolszky, 1989).
У процесі навчання майбутніх учителів початкових класів чільне місце
належить самостійній роботі, на яку

відводиться не менше третини

загального обсягу навчального часу. Зміст самостійної роботи визначається
навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями і
вказівками

викладача.

Студенти

отримують

необхідну

консультацію

викладача або тьютора щодо використання, аналізу і відтворення інформації
(Liskó, 2004).
Під час викладання навчальних дисциплін, у тому числі й педагогічних,
в угорських ВНЗ широко використовуються як традиційні, так і нетрадиційні
форми навчання (Gábor, Szemerszki, Tomasz, 2006). Наше дослідження дає
підстави твердити, що нетрадиційні форми навчання більшою мірою
активізують студентів, розвивають їхні індивідуальні здібності, ерудицію та
уяву,

сприяють

суперечливих

діалогу

проблем.

між

викладачем

Застосування

і

студентами,

нетрадиційних

форм

виявленню
навчання

уможливлює підвищення пізнавального інтересу до досліджуваних проблем,
перетворення знань у переконання, формування внутрішнього прагнення до
інтелектуального, особистісного, комунікативного розвитку, особистого
вдосконалення. За нашими спостереженнями завдяки нетрадиційним формам
навчання усуваються негативні моменти традиційного навчання. Навчання
стає

комфортним,

суб'єктно-суб'єктним,

інтерактивним.

Як

наслідок,
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студенти оволодівають вміннями і навичками рефлексії своєї діяльності,
вирішують

складні

навчальні

й

життєві

завдання,

адаптуються

до

швидкозмінних умов навколишньої дійсності й ін. (Федій, Мірошніченко,
2014; Стрілець, 2012; Пометун, Комар, 2007).
Наприклад,

у

Ніредьгазькому

педагогічному

коледжі

використовуються так звані редуційовані лекції та холізм-лекції – «робочі
засідання», інтегровані лекції (Mikonya, 2014). Холізм – читання загальних,
доступних курсів, що розглядають спеціальні питання крізь призму
загальнонаукових,

а

іноді

й

загальнофілософських

проблем.

Через

спеціалізацію знання холізм поступається місцем редукціонізму – орієнтації
на читання спеціалізованих настановних лекцій, що містять складні поняття
і потребують відповідної підготовки для їх розуміння (Mikonya, 2014). При
те, що студенти перед початком лекції одержують її конспекти, що,
безумовно, заощаджує час і сприяє більшій зосередженості під час занять,
редукціонізм, однак вимагає виконання великої самостійної роботи. Наразі
він припускає підвищення рівня науково-теоретичного знання студентів у
певній галузі, вироблення навичок самостійно набувати педагогічний досвід.
Змінюються відповідно і функції викладачів: створюються їх групи на чолі з
професором, які викладають дисципліну. До головних завдань професора
належить готувати та викладати текстовий матеріал. Інші викладачі є
опонентами або співавторами викладу матеріалу лекції. Що правда, за такого
підходу до викладання матеріалу деякі студенти неспроможні зрозуміти
взаємозв’язок і взаємозумовленість всіх життєвих процесів, не усвідомлюють
необхідності інтеграції наук для глибшого й об’єктивного пізнання та
перетворення цих процесів в інтересах суспільства (Nagy, 2004).
З метою повідомлення матеріалу лекції викладачі університетів і
коледжів Угорщини все частіше використовують слайд-лекцію – податковий
матеріалу подається у вигляді діаграм, схем, рисунків і таблиць.
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Найефективніше застосовувати слайд-лекцію під час роботи з конкретною
інформацією. Слайд-лекції використовуються під час вивчення таких
дисциплін: вступ до бібліотекарських знань; розвиток основ компетенції з
рідної мови; художньо-візуальне виховання та ін. Викладач будує свою
лекцію на основі чотирьох – шести ключових схем чи діаграм, після чого
ділить студентів на групи відповідно до кількості діаграм і у випадковому
порядку дає кожній групі діаграму. Відтак ставить перед студентами
завдання: впродовж 7 хв приготувати коротку доповідь за темою лекції,
використовуючи діаграми. Для узагальнення інформації група студентів
відтворює текст лекції на прохання викладача (Németh, 2003).
Варто зауважити, що у навчальному процесі майбутніх учителів
набувають поширення такі форми семінарського заняття, як семінар-резюме і
рефлексивний семінар.
Семінар-резюме передбачає підготовку кожним студентом конспекту
за темою семінару. Потім студенти поділяються на команди й обмінюються
конспектами, зміст яких аналізують та вибирають найкращий. Такий семінаррезюме доцільно використовувати для роботи з матеріалом, який містить
інформаційні й концептуальні дані. Наприклад, під час вивчення таких
дисциплін: розвиток і педагогічна психологія, прикладна педагогіка,
теоретичні й історичні основи виховання та ін. Викладач час від часу зупиняє
роботу студентів, аби вони підсумували опрацьовану інформацію. Потім
формує групи з однаковою кількістю студентів і пропонує їм працювати з
конспектами своїх співучасників. Завданням кожної групи є вибрати
найкращий конспект і обговорити його (Levai, 2014).
Рефлексивний семінар – один із видів евристичних семінарів, на якому
обговорюються

результати

попередніх

занять,

аналізуються

способи

освітньої діяльності студентів та особливості отриманої інформації. Його
часто використовують у професійній діяльності викладачі Коледжу імені
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Ференца Гала. Рефлексивний семінар проводиться після низки занять, на
яких частково розглядаються проблеми виховання. Це стосується таких
дисциплін, як теоретичні й історичні основи виховання, теорія виховання та
ін. Студенти об’єднуються в мікрогрупи і коротко висловлюють свою думку
з визначених питань. Серед студентів обирають координатора семінару, який
разом із лідерами груп фіксує узагальнені результати рефлексії студентів і
викладачів.

Потім

всі

разом

обговорюють

провідні

проблеми,

які

виокремилися у процесі індивідуальних і групових виступів (Yvonne, 1996).
Портфоліо

–

форма

організації

навчання

майбутніх

учителів

початкових класів, яку широко використовують угорські викладачі. У
портфоліо майбутній вчитель початкових класів збирає факти, які стосуються
його професійних і особистісних якостей, аспектів практичної діяльності в
учнівському

середовищі,

професійного

розвитку

й

удосконалення

навчальних досягнень учнів (Kasik, Molnár, 2011). Так, у більшості
педагогічних

ВНЗ

Угорщини

студенти

складають

портфоліо

після

проходження комплексної педагогічної практики (Університет імені Етвеша
Лоранда, Коледж імені Йозефа Етвоша, Дебреценський реформатський
теологічний університет й ін.).
Портфоліо може бути представлено як у паперовому, так і в
електронному вигляді. Наприклад, за широкого застосування ІКТ набуває
популярності електронне портфоліо, яке, в свою чергу, може зберігатися
локально (доступне лише певному колу людей) та глобально (всім
користувачам Інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше називається
Веб-портфоліо. На думку вчених, Веб-портфоліо популярне серед студентів
як інструмент для їхнього працевлаштування та майбутньої роботи. Саме за
допомогою електронного портфоліо молодий фахівець може демонструвати
роботодавцеві свої знання, вміння, компетентності та професійні якості. Вебпортфоліо може бути подано у вигляді особистої сторінки у мережі Інтернет,
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електронного блогу та ін. Воно містить персональні досягнення, гіпертексти,
електронні

довідники,

гіперпосилання

на

бібліотеки,

моніторингові

інструменти, презентації тощо. Веб-портфоліо є ресурсом, завдяки якому
встановлюється контакт між викладачем і студентом, розширюються
можливості для взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, що сприяє
розвиткові самого студента, активізує його самостійну роботу. Безсумнівно,
такий ресурс є вкрай важливим у підготовці майбутніх учителів початкових
класів до самоосвітньої діяльності. Крім того, Веб-портфоліо може
використовуватись у подальшій професійній діяльності вчителя, ставати
щоденником

досягнень

і

слугувати

орієнтиром

у

саморозвитку,

самовдосконаленні, самоосвіті (Дяченко, 2016).
Основні характеристики веб-портфоліо:
 комунікативна спрямованість, яка дає студентам змогу взаємодіяти
на базі портфоліо;
 структурованість, відкритість і гнучкість, що забезпечує можливості
для його зміни і поповнення, візуалізації змісту;
 гіпертекстова технологія побудови, завдяки якій використовуються
зв’язки між компонентами портфоліо у вигляді перехресних посилань;
 відкритість

і

можливість

застосовувати

ІКТ-засоби,

хмарні

технології, віртуальні офіси і ресурси (Kis-Tóth, 2010).
Інноваційні методи навчання стимулюють пізнавальну діяльність
студентів педагогічних ВНЗ. До найуживаніших інноваційних методів
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині належать: «Техніка
акваріуму», пізнавально-дидактичні ігри, аудіовізуальний метод навчання,
«Дерево рішень», метод проектів, «Карусель», «Занурення» (Kocsis, Mrázik
& Imre, 2012).
«Техніка

акваріуму»

–

різновид

дискусії,

що

здебільшого

застосовується для опрацювання навчального матеріалу, зміст якого
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пов’язаний

із

розбіжностями

суперечливими
у

поглядах.

підходами,

конфліктними

Наприклад,

«Техніка

ситуаціями,
акваріуму»

використовується в Сопронському університеті імені Даніела Берчені в
процесі викладання дисциплін як: «Філософія виховання», «Психологія
розладів розвитку особистості», «Спосіб життя». Процедура виконання
методу «Техніка акваріуму»: викладач формулює проблему та представляє її
студентам; студентська група ділиться на підгрупи, які розміщуються по
колу; викладач чи учасники кожної з підгруп вибирають студента, який
ознайомлює з позицією підгрупи всіх студентів групи; підгрупам дається
певний час (здебільшого 15 – 20 хв) для обговорення проблеми і визначення
спільної точки зору; представники підгруп збираються у центрі аудиторії,
висловлюють і відстоюють позицію своєї підгрупи, беруться до уваги
побажання учасників підгрупи; учасники підгруп коригують свою позицію
через передавання записок; викладач може дозволити представникам підгруп
узяти тайм-аут для консультацій (Újlakné Szücs, 2005). «Акваріумне»
обговорення проблеми закінчується

після її розв’язання

або через

завершення відведеного часу. Відтак група проводить критичний розбір
такого обговорення проблеми. Цей варіант дискусії цікавий тим, що
наголошується на самому процесі подання своєї точки зору, її аргументації.
Метод «Техніка акваріуму» сприяє залученню студентів до групового
обговорення проблеми, розвиває навички групової роботи, спільного
прийняття рішень, дає можливість проаналізувати хід взаємодії учасників
підгруп на міжособистісному рівні.
В Університеті імені Етвеша Лоранда пізнавально-дидактичні ігри
створюють ситуації, коли студенти залучаються у незвичайний ігровий
контекст (Stóka, 2010). Вирізняємо дидактичні ігри, які побудовані на
зовнішній цікавості, й ігри, що вимагають дій у сферах діяльності, яка
вивчається. Пізнавально-дидактичні ігри передбачають поступову підготовку
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учасників (студентів чи слухачів курсів) до їх проведення. Починають гру з
аналізу і вирішення конкретних ситуацій, де моделі об’єкта і відношень уже
задані в готовому вигляді. Так, для аналізу конкретної ситуації береться
реальна ситуація, що мала ті чи інші наслідки (позитивні чи негативні).
Студенти виділяють і формулюють проблему, визначають, чи були
адекватними засоби її розв’язання, встановлюють причини їх відповідності
чи невідповідності. У цьому випадку аналізується вже здійснена дія. До
змодельованої невирішеної ситуації студенти не тільки формулюють
проблему, а й, розділившись на групи, розроблять варіанти її розв’язання
(Краевский,

Бережнова,

2006).

Потім

організують

«захист» рішень,

колективне обговорення. Дуже часто цей метод використовують на
консультаційних заняттях при проходженні комплексної педагогічної
практики, де студенти діляться набутим досвідом та обговорюють питання,
що виникають у процесі викладання.
В

університетській

освіті

Угорщини

широко

застосовується

аудіовізуальний метод навчання. Концепція методу реалізується у формі
аудіовізуальних курсів, електронних підручників, комп'ютерних тестових
завдань, тренінгів і практичних посібників для індивідуального та
дистанційного навчання, відеозапису різних форм навчання з метою аналізу
й обговорення дій учасників навчального процесу (Mesterszakok minőségének
fejlesztésében, 2006). Впровадження технічних засобів навчання (ТЗН) у
професійну підготовку майбутніх учителів початкових класів, використання
можливостей Інтернет, робота з електронними базами, застосування теле-,
відео-, фото-, аудіо- й інших матеріалів у навчальному процесі підвищує
пізнавальну активність студентів, сприяє економії навчального часу (Гавриш,
2006).
Ефективність

аудіовізуального

методу

навчання

визначається

економією зусиль студентів і викладачів під час аудиторних занять. Значно
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поліпшуються і кількісні, і якісні показники процесу навчання за презентації
матеріалів навчальних дисциплін у вигляді навчальних фільмів, CD і
мультимедійних пікетів до кожної теми курсу та завдяки контролю знань за
допомогою комп'ютерної техніки (Levai, 2014).
Цей метод сприяє оптимізації та інтенсифікації навчального процесу.
Наприклад, його широко застосовують для вивчення іноземних мов,
медіапедагогіки, мистецьких студій тощо в Університеті імені Іштвана
Сечені. Для реалізації можливостей аудіовізуального методу в навчання
залучаються професіонали технічної та інших суміжних сфер.
Метод «Дерево рішень» – практичний спосіб зважити переваги і
недоліки різних варіантів дій, рішень тощо. Плюси і мінуси фіксуються у
спеціальних таблицях, розміщених в аудиторії (Варіант 1: + -. Варіант 2: + -.
Варіант 3: + -). Щоб підвищити свою компетентність, майбутні вчителі
початкових

класів

аналізують

та

оцінюють

альтернативні

варіанти

розв'язання проблеми та прогнозують наслідки кожного з них. Для цього
вони послуговуються робочими запитаннями, які формулюють як викладачі,
так і студенти. Вміння поставити правильні запитання – запорука всебічної та
об'єктивної оцінки можливих варіантів рішень (Антонова, 2007).
Метод проектів розуміють як спосіб досягнення дидактичної мети
через детальне розроблення проблеми (створення технології). Зрештою
отримують цілком реальний, практичний, спеціально оформлений результат.
Тобто в основі методу проектів лежить ідея, спрямована на отримання
результату. Як педагогічна технологія метод проектів є сукупністю творчих –
дослідницьких, пошукових і проблемних – методів (Evangélikus Kossuth,
2015).
Зазначимо, що метод проектів завжди орієнтований на самостійну
діяльність студентів – індивідуальну, парну або групову. У процесі
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині застосовуються
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різні

види

проектів

–

дослідницькі,

творчі,

пригодницько-ігрові,

інформаційні, практико-зорієнтовані.
Метод «Карусель» використовують для одночасного залучення до
роботи всіх учасників навчального процесу. Студентська група поділяється
на кілька підгруп – «команд», залежно від вибраних питань. Кожна підгрупа
вибирає капітана, який відповідає за збір інформації. Потім отримує
завдання, обговорює його та занотовує на папері (своїм кольором) основні
тези відповіді тривалістю до 3 хв. Підгрупи ознайомлюються із записами
одна одної і за потреби роблять свої нотатки. Це відбувається доти, доки
кожна підгрупа не зупиняється біля аркуша зі своїм записом. Таким чином,
«карусель» робить повне коло, а кожна підгрупа має можливість отримати
дані, зібрані іншими підгрупами і скласти уявлення про проблему. Завдяки
використанню

методу

«Карусель» активізується

мислення

студентів,

створюються можливості для визначення та аргументування кожним
студентом своєї позиції (Pukánszky, 2010). В Університеті імені Кароля
Естерхазі метод «Карусель» застосовується на семінарських і практичних
заняттях під час викладання методик математики, природознавства,
візуальної культури й ін.
Метод «Занурення» допомагає студентам краще зосередитися на
поставленій проблемі. На початку семінарського заняття викладач пропонує
студентам «зануритись» у суть проблеми і визначити протягом 3–5 хв щось
нове й цікаве для себе. Студентам дозволяється користуватися підручниками,
довідковою літературою, методичними матеріалами, Інтернет-ресурсами
тощо. Відтак кожен студент має 2 хв для презентації своєї інформації –
цікавих фактів, аргументів, статистичних даних, відомостей з історії,
концептуальних положень тощо. Перерва між доповідачами – 30 с – час, який
виділяється для осмислення й усвідомлення поданого матеріалу. Після
навчання у групах студенти колективно обговорюють проблему. Для цього
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протягом 5 хв вислуховують доповідь учасника групи. У разі потреби виступ
доповідача доповнюють інші учасники. Наприкінці заняття учасники груп
оцінюють доповіді та свої рейтинги. Корисність цього методу вбачаємо у
розвитку дослідницьких умінь і навичок студентів, формуванні критичного
мислення та здатності відстоювати свою позицію (Panyik, 1991). Наприклад,
у Сегедському університеті цей метод широко використовується під час
викладання навчальних дисциплін «Критичне і креативне мислення» та
«Розвиток поглядів на простір».
Наголосимо, що ґрунтовна теоретична і практична підготовка
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині здійснюється завдяки
застосуванню інноваційних технологій навчання – інтерактивної, проектної,
проблемної,

контекстної,

модульної,

групової,

мультимедійної,

інформаційно-комунікаційної.
Інтерактивні технології виконують дидактичні й методичні функції. За
їх використання майбутні вчителі початкових класів учаться аналізувати й
оцінювати різні педагогічні явища, прогнозувати результати педагогічної дії
на особистість і колектив, узагальнювати і робити висновки. Водночас
активізується

пізнавальна

діяльність

студентів,

розвивається

творче

мислення, формуються організаторські здібності, вміння взаємодіяти в
команді, здатність до професійної саморефлексії тощо (Биков, Богачков &
Жук, 2008).
Проектна технологія приваблює викладачів і студентів педагогічних
ВНЗ тим, що стимулює інтерес до розв’язання актуальної проблеми,
одержання конкретного результату, який можна побачити, осмислити і
застосувати у практичній діяльності (Лук’янова, 2009). Адже саме у процесі
навчання

закладаються

основи

майбутньої

педагогічної

техніки,

технологічної грамотності та педагогічної майстерності. Така готовність дає
можливість майбутнім учителям початкових класів упевнено почуватись у
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професійній діяльності, адаптуватися в умовах сучасної школи, виконувати
складні завдання навчально-виховної роботи, вивчати особисті риси учнів,
визначати оптимальні умови педагогічного впливу, аналізувати результати
своєї діяльності.
Використання мультимедійних технологій сприяє розвиткові образного
мислення, розкриттю індивідуальних пізнавальних і творчих здібностей,
допомагає самовизначитися та самореалізуватися, створює базу для нових
видів діяльності (Годлевська, 2013a).
Хочеться звернути увагу на організацію науково-дослідної роботи
майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ Угорщини. Так, у кожному
навчальному

закладі

функціонують

студентський

сервісний

центр,

бібліотека, спортивний клуб, об’єднання, яке відповідає за організацію
тренінгової і проектної діяльності, та центр надання ІТ-послуг. Крім того, в
кожному університеті й коледжі діють грантові програми.
Становить інтерес досвід Сегедського університету, оскільки тут уже
понад 10 років працює Дослідницько-інформаційний центр імені Аттіли
Йожефа. Студенти університету проводять у Центрі наукові конференції,
круглі столи, а також дослідження у різних галузях – педагогіки, охорони
природи, дотримання здорового способу життя. Саме тут функціонують
студентський сервісний центр, де можна отримати необхідну допомогу, та
бібліотека, яка налічує понад 2 млн копій різноманітної літератури –
педагогічної,

наукової,

психологічної,

нормативно-правової

тощо

(Klebelsberg Könyvtár, 2016).
В Угорщині студенти долучаються до дослідницької діяльності свого
навчального закладу. Наприклад, в Університеті імені Етвеша Лоранда
функціонує 33 програми дослідження, які спрямовані на допомогу дітям з
особливими потребами, розвиток програмного забезпечення та активних
методів навчання, вирішення питань виховання тощо (ELTE Kutatási, 2016).
Католицький університет імені Петера Пазманя здійснює понад 29
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досліджень у різноманітних сферах – релігії, психології, освіті. Зокрема,
освітні дослідження спрямовані на вивчення історії освіти, літератури, мови і
медіа (Kutatások, 2015).
Отже, вивчення угорського досвіду розроблення і застосування різних
форм і методів навчання у педагогічних ВНЗ стане корисним українським
фахівцям у справі вдосконалення навчального процесу у вітчизняних ВНЗ.

2.4.

Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в Угорщині
Сучасний етап розвитку системи освіти відзначається пошуком нових

форм і методів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів
початкових класів. Важливе місце серед них посідає педагогічна практика.
Особливості цієї діяльності полягають у тому, що вона спрямована на
конкретну

професіоналізацію

та

збільшує

можливості

самореалізації

майбутніх учителів, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані
здібності студента, забезпечує появу ідей у ситуації розв’язання педагогічної
проблеми.
Педагогічна практика є складовою єдиного навчально-виховного
процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх
учителів, пов'язує теоретичне навчання студента у ВНЗ з його майбутньою
роботою в школі. За максимального наближення педагогічної практики до
реальних умов самостійної педагогічної діяльності у школі забезпечується
формування основ професійної майстерності кожного вчителя. У процесі
педагогічної практики створюється можливість певною мірою осмислити
педагогічні явища і факти, закономірності й принципи навчання і виховання,
оволодіти професійними вміннями, досвідом практичної діяльності (Руснак,
201). Свого часу, К. Ушинський (1983) писав, що «…метод викладання
можна вивчити з книги або зі слів викладача, але набути навичок у
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застосуванні цього методу можна тільки діяльною і тривалою практикою»
(c.32)
У нашому дослідженні з’ясовано, що педагогічна практика майбутніх
учителів початкових класів в Угорщині є обов’язковим та важливим
компонентом їхньої фахової підготовки та регулюється постановою
Міністерства Людських Ресурсів «Про спільні вимоги підготовки педагогів
та підготовчі вимоги певних педагогічних факультетів» (2013 р.) (EMMI rendelet
8 (I. 30.), 2013).
Угорські дослідники розглядають педагогічну практику майбутніх
учителів як «ключовий елемент успішної підготовки» (Meszaros, 1999), засіб
активізації професійного саморозвитку (Kárpáti, 2013), метод мотивації
(Falus, 2006), чинник розвитку креативних здібностей (Meszaros, 1999),
акцентуація уваги на ролі менторів (Bartha, Csontos & Koi, 2015).
Педагогічна практика виконує низку завдань, що охоплюють такі
вектори:
 засвоєння практичних знань відповідно до вибраної кваліфікації
(підготовка до уроку, його планування та проведення; функціональнорольовий апарат; педагогічні вимірювання та експерименти);
 вивчення особливостей робочого місця (специфіка шкільного життя,
керівництво школи, спілкування з батьками);
 ознайомлення з процесами навчання і виховання, їх оцінювання;
розвиток і дослідження школярів з огляду на ефективність майбутньої роботи
студентів (Матвієнко, 2003).
Серед основних видів і форм педагогічної практики виокремлюють
(Bikics, 2009):
 практику в межах педагогічної і психологічної підготовки, що має
на меті ознайомити зі специфікою педагогічної роботи, розвинути загальні
педагогічні здібності студента, сформувати навички використання методів
професійної роботи (праця з дітьми, самопізнання, управління конфліктами).
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У ході практики студент відвідує та аналізує уроки, організує і проводить
мікронавчання обсяг якого становить щонайменше 30 навч. годин;
 групову практику, яка проводиться у межах фахової підготовки під
керівництвом

викладача-методиста.

Така

практика

поєднує

в

собі

спостережувальну практику обсягом 60 навч. годин із кожної спеціальності й
обговорення та самостійне проведення щонайменше 15 уроків;
 індивідуальну практику, яку організовують в останньому семестрі
під керівництвом учителя загальноосвітнього закладу, вчителя закладу освіти
дорослих і методиста ВНЗ. Практику проходять тільки ті студенти, які
виконали всі вимоги навчального плану підготовки вчителів початкових
класів (окрім кваліфікаційної роботи), а також отримали необхідну кількість
кредитів. Аналізований вид практики включає спостереження, проведення
щотижня двох – п’яти уроків (не більше 10 уроків щотижня), виконання
позаурочних шкільних завдань,

проходження семінару

(супроводжує

навчання), збір відомостей і професійної документації з набутого досвіду.
З урахуванням семінарських, практичних, лабораторних занять і
педагогічної практики мінімальна частка кредитів практичної підготовки
становить 65 – 70%.
Як свідчить аналіз навчальних планів та нормативно-правових
документів Угорщини, ВНЗ автономно ухвалюють рішення (у межах
правових розпоряджень) про організацію навчально-виховного процесу,
навчальних планів, форм і методів навчання (A Debreceni, 2008; Tanító ba
szak mintatanterv, 2015; EMMI rendelet 8 (I. 30.), 2013).
Органічною складовою практичної підготовки майбутніх учителів
початкових класів в університетах чи коледжах Угорщини є проходження
педагогічної практики, яка містить три складові – загальну, спеціальну й
індивідуальну практики (рис. 2.4.1).
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Спеціальна
Індивідуальна

Загальна

Види
педагогічної
практики

Рис. 2.4.1. Складові педагогічної практики майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині
Як наставник учителів початкових класів, ментор має диплом учителя
початкової школи, п’ятирічний педагогічний стаж, свідоцтво про складання
екзамену з підготовки менторі та угоду з навчальним закладом про
виконання своїх обов’язків (Bartha, Csontos & Koi, 2015).
Студенти проходять педагогічну практику під наглядом менторів у
базових школах та навчальних закладах різного типу, з якими було укладено
договір (Bartha, Csontos & Koi, 2015).
Завершальний етап навчання, тобто шкільна практика, здійснюється в
останньому семестрі після успішного складання другого компонента –
методики викладання профільної дисципліни.
Під час проходження педагогічної практики студент веде журнал
спостережень і бере участь у навчально-виховному процесі школи. Остання
фаза педагогічної практики проходить під наглядом її керівників. Вона
передбачає проходження індивідуальної практики протягом 10 тижнів та
отримання консультацій викладачів ВНЗ.
Розгляньмо детальніше процес організації педагогічної практики в
Університеті імені Етвеша Лоранда (табл. 2.4.1.) (Hilbert, 2015).
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Таблиця 2.4.1
Організація педагогічної практики в педагогічному Університеті
імені Етвеша Лоранда
Педагогічна
КреСеместр
практика,
дити,
I.
ІI.
IІІ.
IV.
V. VI. VIІ.
630 годин
∑ 40
0+3
Групова I.
2
0+3
Групова II.
2
0+3
Групова III.
3
30
«Уроки в
год./
2
школі»

VIІІ.

4 дня

Групова IV
Індивідуальна І
– проведення
уроків в класі
Індивідуальна ІІ
– проведення
уроків в класі
Групові
спостереження
Індивідуальна
комплексна
групова І
Індивідуальна
комплексна
групова ІІ
Індивідуальна
комплексна
групова ІІІ
Індивідуальна
та групова
шкільна
(диферент.
педагогіка)
Індивідуальна
та групова ІІ
Комплексна

0+3

3
0+3

3
0+2

2
1

1

1

2

1
13

Заключна
практика

0+3

3

1

10год
2дня
15 год./
3дня
10 год./
2дня
35 год.
2дня+
1 тижд.

30 год./
1 тижд.
208
год./
10
тижд
2 год./
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Як бачимо, педагогічна практика має системний, наскрізний характер і
складається з кількох видів, яким притаманні свої цілі й зміст. Усі види
педагогічної практики тісно пов’язані між собою та взаємозумовлені,
забезпечують наслідуваність та динамічний характер формування умінь
професійної діяльності майбутніх учителів.
Коротко схарактеризуємо види педагогічної практики.
У процесі індивідуальної комплексної групової практики І (ІІ семестр –
10 навч. год./ два дні) студенти ознайомлюються з особливостями роботи з
дітьми в 1–4-х класах, розвитку дітей, виявляють їх психологічні
характеристики та ведуть журнал спостережень (Hilbert, 2015, с.6).
Студенти дізнаються про: організацію шкільного життя, щоденний
графік школи та класу; повсякденну діяльність вчителя; види допомоги, які
надає дітям учитель (прибуття вранці, одягання та переодягання, ігри,
організація перерв й ін.); способи встановлення контакту з дитиною; навички
ведення класного журналу; особливості спостереження за дітьми.
Студент оцінює день своєї практики у школі за такими критеріями:
дата і місце спостереження; короткий опис класу (кількість хлопчиків і
дівчаток, відсоткове співвідношення); розклад уроків на тиждень; порядок
денний; спостереження за шкільними звичками; спостереження за іграми й
розмовами між дітьми під час перерв; короткий запис подій дня; визначення
рис, особливостей окремих дітей протягом усього дня спостережень; бесіди з
учителем і дитиною; складання протоколу моніторингу діяльності тієї чи
іншої дитини протягом 45 хв (Hilbert, 2015, с.7).
Індивідуальна комплексна групова практика ІІ (ІІІ семестр – 15 навч.
год./ три дні) за метою і критеріями така сама як й індивідуальна комплексна
групова практика І. Студенти спостерігають за роботою вчителів у 1– 6-х
класах та крім складання протоколу моніторингу діяльності тієї чи іншої
дитини протягом 45 хв здійснюють порівняльний аналіз результатів,
отриманих упродовж трьох днів спостережень (Hilbert, 2015, с.8).
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Індивідуальна комплексна групова практика ІІІ (ІV семестр – 10 навч.
год./ два дні) за метою і критеріями не відрізняється від індивідуальних
комплексних групових практик І та ІІ. Крім уже описаних завдань студенти
самостійно планують один день практики в школі та пишуть роздуми про
вибрану професію. Це завдання підписує один із менторів школи. Наприкінці
практики викладачі перевіряють журнали спостережень студентів (Hilbert,
2015, с.11).
Мета групових спостережень студентів у 3-му семестрі: ідентифікація
себе з викладачем; уявлення про різні види діяльності в системі шкільної
освіти; моніторинг взаємозв’язку теорії і практики в школі (Hilbert, 2015, с.9).
Мета індивідуальної і групової шкільної практики (диференціальна
педагогіка), яка проводиться у ІV семестрі (35 навч. год. два дні + 1
тиждень), – ознайомлення з провідними навчальними закладами, виконання
спеціального терапевтичного завдання та завдання з розвитку ВНЗ. Студенти
перебувають два дні у ВНЗ,

де ознайомлюються з його діяльністю і

функціонуванням, і тиждень відвідують навчальні заклади, де оволодівають
знаннями з диференційної педагогіки. Студенти-практиканти порівнюють
свої теоретичні знання з практичним досвідом; ставлять фахові запитання,
спостерігають за розвитком дитини при виконанні конкретної роботи.
До завдань студентів

належать дізнатися про особистісний і

психологічний розвиток дітей 6 – 12 років; диференціацію процесу навчання
при його плануванні, організації і керуванні; порушення психологічного
розвитку (з соціологічного і педагогічного погляду); нетипові реакції дітей;
завдання, стратегії та освітні переваги угорської народної освіти; методи
роботи з дітьми, які мають особливі потреби та з дітьми з неблагополучних
сімей; можливості інклюзивної освіти; інтегровані форми і методи роботи
(Hilbert, 2015, с. 11-12).
Студенти

заповнюють

щоденник

спостережень,

який

підписує

відповідальний навчального закладу, в якому студент проходить практику.
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Мета групової педагогічної практики І (ІV семестр): отримання
першого досвіду викладання; розвиток аналітичних навичок; робота в групі;
застосування засвоєних теоретичних психолого-педагогічних знань на
практиці; ознайомлення з шкільною документацією. Цей вид практики
передбачає щотижня годину підготовки, один проведений урок, годину
спостережень. Під час підготовки визначаються мета і завдання практики,
складається детальний план-конспект уроку, з керівником практики. При
проходженні цієї практики проводяться уроки угорської мови і літератури,
математики. Година спостережень – це детальний аналіз уроку, який провів
інший член групи, та запис результатів аналізу в щоденник спостережень
(Hilbert, 2015, с. 13).
Мета, завдання та організація групової педагогічної практика ІІ (V
семестр) такі самі, як і групової педагогічної практики І. Проте крім уроків
математики та угорської мови і літератури студенти проводять уроки
екологічної культури (Hilbert, 2015, с. 14).
Групова педагогічна практика ІІІ передбачає виконання тих самих
завдань, що й на групових педагогічних практиках І та ІІ, має ту саму мету й
організацію. При проходженні цього виду практики студенти проводять крім
зазначених

вище

уроків

уроки

музики,

інформаційних

технологій,

фізкультури і візуальної культури (Hilbert, 2015, с. 19).
Групова педагогічна практика ІV відрізняється від інших тим, що під
час її проходження студенти читають всі навчальні предмети, які є в 1–4-х
класах.
«Уроки в школі» – вид педагогічної практики, який ввели на прохання
студентів кілька років тому. Вона проходить у V семестрі протягом чотирьох
днів (30 навч. год.) і має на меті краще ознайомити студентів із взаємодією
вчителя та учнів, організацією позакласної роботи в школі, спостереженням
за плановими і позаплановими ситуаціями. Студенти виконують окремі
завдання вчителя та беруть активну участь у шкільних заходах (Hilbert, 2015,
с. 15).
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Індивідуальна практика – проведення уроків в класі I. і ІІ – педагогічні
практики, метою яких є підвищення рівня автономії студента при викладанні
навчальних предметів у 1–6-х класах, розвиток управлінських якостей,
знайомство

з

адміністративними

завданнями

вчителів,

а

також

самоорганізація і саморозвиток, свідоме проектування уроків (Hilbert, 2015,
с.19).
Індивідуальна і групова педагогічна практика ІІ передбачає, що студент
може протягом тижня спостерігати за роботою вчителя в класі, ознайомитися
з усіма особливостями педагогічної професії та ведення документації (Hilbert,
2015, с. 21).
У

VІІІ

семестрі

студенти

проходять

10-тижневу

комплексну

педагогічну практику. Щотижня студенти проводять чотири дні в школі та
день у ВНЗ (понеділок), де в межах своєї групи діляться набутим досвідом й
обговорюють питання, що виникають під час педагогічної практики.
Завдання студентів на першому тижні практики: знайомство з
ментором та допомога йому; підготовка плану і графіка роботи; знайомство з
керівництвом школи, викладацьким складом, методистами, шкільним
психологом і класними керівниками; ознайомлення з місцевими звичаями,
будівлею школи та розпорядком дня; вивчення документів, що регулюють
роботу в 1–6-х класах; збір матеріалів для керівництва виховною і
навчальною роботою; знайомство з дітьми; спостереження за роботою
ментора.
Завдання студентів на другому тижні практики: доручення до роботи
вчителя-наставника

(перевірка

та

оцінка

дитячих

робіт,

організація

диференційованого навчання, робота з обдарованими дітьми, підготовка
наочних посібників, виконання доручень адміністрації); участь в іграх дітей,
екскурсіях та організації шкільних заходів; набуття досвіду роботи з
батьками, спостереження за роботою ментора та роботою вчителів у 5–6-х
класах.

167

Завдання студентів на 3 – 10 тижнях практики: проведення уроків у 1–
4-х класах (угорська мова і література, математика, природознавство, музика,
інформатика, фізкультура, малювання); управління процесом навчання і
відпочинку дітей; проведення уроків у 5–6-х класах за вибраною
спеціалізацією (інформатика, англійська мова, етнічні меншини) (Hilbert,
2015, с. 23-25).
Заключна

практика

є

частиною

підсумкового

екзамену,

тому

обов’язково проходить перед комісією, до складу якої входять керівник
практики і викладачі ВНЗ, ментор (керівник практики в школі), директор або
заступник директора школи. Ця практика передбачає звіт про проходження
комплексної педагогічної практики (складання портфоліо), самоаналіз своєї
діяльності в школі та розроблення довільно вибраного уроку. Ментор і
керівник практики виступають з заключною оцінкою. Наприкінці комісія
ухвалює остаточне рішення (Hilbert, 2015, с. 25-26).
Для проходження заключної практики студенти створюють портфоліо
за результатами проходження комплексної педагогічної практики. До нього
входять особисті дані студента, конспекти уроків, робочі матеріали
(аналітичні, емпіричні, наочні тощо), звіти.
Слід зазначити, що організація педагогічної практики в Університеті
імені Етвеша Лоранда
вирізняється

наскрізністю

побудована за коопераційною моделлю та
і

наступністю,

комплексністю та інтегрованістю.

цілісністю

і

системністю,

Така побудова практики властива для

більшості ВНЗ Угорщини.
Таким

чином,

педагогічна

практика

є

важливою

складовою

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Завдяки своїм
змісту, формам й організації педагогічна практика має дослідницьку
спрямованість, формує цілісне уявлення про фахову діяльність вчителя,
сприяє набуттю досвіду вирішення проблемних ситуацій та ухвалення
самостійних рішень, розвиває педагогічне мислення, мотивує до праці в
школі.
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Соціальний запит: потреба суспільства у підготовці вчителя початкових класів
Концептуально-цільовий компонент
Мета: підготовка вчителя початкових

Методологічні підходи:
 системний,
 синергетичний,
 компетентнісний,
 особистісноорієнтований,
 інтегративний,
 діяльнісний,
 культурологічний,
 рефлексивний

класів – професіонала, дослідника, здатного
до самовдосконалення, саморозвитку,
рефлексій, має повагу до особистості учня,
розуміє його потреби.

Принципи:
 соціальної
детермінованості
 гуманізму,
 демократизації,
 системності,
 наступності,
 гнучкості,
 неперервності

Організаційно-структурний компонент
Навчальні
заклади:
університети,
коледжі

Професійний
відбір

Триступеневість:
бакалавр,
магістр,
доктор

Законодавче
забезпечення

Змістовий компонент
Моделі:
- супровідна;
- послідовна

Фахові
дисципліни

Психологопедагогічні
дисципліни

Загальноосвітн
і дисципліни

Педагогічна
практика

Процесуальний компонент
Форми навчання:
Традиційні: лекції,
семінари, консультації,
тьюторіали, самостійна
робота, тощо.
Інноваційні: слайд-лекція,
рефлективний семінар,
семінар-портфоліо,
пізнавально-дидактичні
ігри

Методи навчання:
Традиційні: бесіда,
розповідь, лекція тощо;
Інноваційні: кейс-метод,
групова дискусія,
аудіовізуальний метод,
метод проектів,
«Карусель»,
«Занурення»,
мікровикладання тощо

Технології навчання:
інтерактивні,
проектні, контекстні,
особистісноорієнтовані,
інформаційнокомунікаційні тощо

Результативний компонент
Рис. 2.4.2. Модель професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині
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Узагальнивши результати наших розвідок, ми розробили модель
професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині (рис. 2.4.2.).
Складається вона з концептуально-цільового, організаційно-структурного,
змістового, процесуального та результативного компонентів. Усі компоненти
моделі взаємопов’язані та взаємозумовлені.

Висновки до другого розділу
У розділі розкрито особливості професійної підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині в контексті євроінтеграційних процесів як
провідного фактора змін в освіті, формування компетентнісної гнучкості й
мобільності фахівців.
Освітнім пріоритетом Європи є підготовка вчителів, які мають
академічну освіту, володіють інноваційними методами, якісно виконують
професійні функції і завдання, адекватно реагують на зміни і новації. Тим-то
професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в Угорщині
зосереджена

на

професіоналізм,

розвиткові

у

студентів

творчість,

рефлексія,

таких

якостей

креативність,

і

рис,

як

самостійність,

незалежність, терпимість, відкритість, комунікативність.
Головною формою підготовки майбутніх учителів початкових класів в
Угорщині стала мережа вітчизняних коледжів та університетів.
Визначальною ознакою організації професійної підготовки вчителів
початкових класів у коледжах та університетах Угорщини є розбудова її на
основі

гармонійного

поєднання

системного,

синергетичного,

компетентнісного, особистісно орієнтованого, інтегративного, діяльнісного,
культурологічного і рефлексивного методологічних підходів.
До принципів організації і функціонування системи професійної
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині належать соціальна
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детермінованість,

гуманізм,

випереджувальність,

модульність,

демократизація, системність, наступність, гнучкість, неперервність.
В Угорщині

навчальний процес у ВНЗ організаційно побудований

вертикально або горизонтально. Вертикальна модель передбачає підготовку в
університетах учителів для дошкільних навчальних закладів, початкової і
загальної школи, навчання у докторантурі та підвищення кваліфікації
вчителів на курсах. Горизонтальна модель – це професійна підготовка
педагогів у коледжах, що мають один навчально-кваліфікаційний рівень.
Особливістю сучасної освітньої системи Угорщини є те, що, по-перше,
у всіх ВНЗ Угорщини, зокрема в педагогічних, студенти самі вибирають
дисципліни в рамках навчальної програми; по-друге, будь-які фахівці мають
змогу опанувати на базі диплома бакалавра (юристи, медики) педагогічну
професію; по-третє, отримати диплом за педагогічним напрямом можна
тільки на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра (крім таких педагогічних
спеціальностей, як вихователь, вчитель початкових класів та вчителі, що
навчають дітей з особливими потребами).
Доведено, що структурними особливостями професійної підготовки
вчителів початкової школи в Угорщині є вертикальна інтегрованість
ступенів, варіативність моделей (вертикальна, горизонтальна), гнучкість,
відкритість,

автономність

навчальних

закладів,

євроінтеграційна

спрямованість, євроадаптивність.
У професійній підготовці вчителів початкових класів в Угорщині,
оновлені її змісту утверджується дослідницька парадигма, що спонукає до
побудови

змісту професійної підготовки на

проблематизації,

інтегративності,

принципах науковості,

індивідуалізації,

диференціації,

варіативності, прогностичності, цілісності.
Взаємозв'язок і взаємозумовленість навчальних програм підготовки
вчителів простежується через існування двох моделей реалізації змісту
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів – супровідної
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(вивчаються всі блоки дисциплін) та послідовної (фахова підготовка
здійснюється

після

вивчення

циклу

дисциплін

за

професійним

спрямуванням).
Аналіз навчальних планів професійної підготовки вчителів початкових
класів показав, що в їх основу покладаються дисципліни психологопедагогічного циклу, методика викладання профільних дисциплін і шкільна
практика.
Змістовими особливостями навчальних планів і програм професійної
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині є компетентністноорієнтованість,

практико-орієнтованість,

дослідницька

спрямованість,

модульність, варіативність, гнучкість, єдність теоретичного та практичного
компонентів, спрямованість на самостійну роботу, міждисциплінарність,
диверсифікація.
З’ясовано, що в процесі професійної підготовки вчителів початкових
класів широко використовуються традиційні й інноваційні форми та методи
навчання. Проте спостерігається тенденція до переходу від фронтальної і
групової організації навчальної діяльності до індивідуально-групової із
використанням інноваційних форм навчання (редуційовані лекції, холізмлекції, слайд-лекції, семінари-резюме, рефлексивні семінари, тренінги) та
сучасних методів навчання (метод проектів, кейс-метод, моделювання
педагогічної ситуації, мікровикладання, портфоліо, відеозапис, рольові й
ділові ігри тощо).
Ґрунтовна теоретична і практична підготовка майбутніх учителів
гарантується завдяки використанню інноваційних технологій навчання –
інтерактивних, проектних, контекстних, особистісно орієнтованих, дослідноорієнтованих, інформаційно-комунікаційних, мультимедійних тощо.
Вважаємо, що процесуальними особливостями професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині є диверсифікація, дослідницька
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спрямованість, інноваційність, інтерактивність, рефлексивність, широке
застосування ІКТ.
Важливою складовою професійної підготовки вчителів початкових
класів в Угорщині є педагогічна практика, передусім такі її види, як загальна,
спеціальна й індивідуальна. Практична підготовка майбутніх педагогів
заснована на партнерських засадах педагогічних ВНЗ зі школами, в яких
працюють акредитовані керівники педагогічної практики – вчителі-ментори.
За

результатами

проведеного

дослідження

розроблено

модель

професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині. Складається
вона з концептуально-цільового, організаційно-структурного, змістового,
процесуального і результативного компонентів. Завдяки взаємозв’язку і
взаємозумовленості

цих

компонентів

забезпечується

ефективність

функціонування системи професійної підготовки вчителів початкових класів
у коледжах та університетах Угорщини.
Результати

дослідження,

відображені

у

розділі,

викладено

в

публікаціях автора (Годлевська, 2013b; Годлевська, 2016a; Годлевська,
2016d; Годлевська, 2016f; Годлевська, 2016e; Годлевська, Кобюк, 2015a;
Hodlevska, Ogienko & Litovchenk, 2015).
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РОЗДІЛ

3.

ПЕРСПЕКТИВНІ

НАПРЯМИ

ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
У розділі розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів
початкових класів у системі вищої освіти України, здійснено порівняльний
аналіз окремих аспектів підготовки майбутніх учителів початкових класів в
Угорщині й Україні, сформульовано перспективні напрями вдосконалення
системи підготовки майбутніх учителів початкових класів в Україні на основі
творчого використанн прогресивних ідей угорського досвіду.

3.1. Медіаосвіта як важлива складова професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині

Визначальною характеристикою сучасних суспільств є інтенсивний
розвиток мас-медіа, які істотно впливають на розвиток системи освіти і
зумовлюють появу освітньої сфери – медіаосвіти. До основних завдань
медіаосвіти, вважав С. Гончаренко (1997), належить підготовка нового
покоління до життя у сучасних інформаційних умовах, сприймання і
розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу на психіку
тощо (с. 237).
Уперше поняття «медіаосвіта» було запропоновано ЮНЕСКО 1973 р.
Утім, ще 1959 р. М. МакЛюен розробив першу навчальну програму з
медіаосвіти, яка широко застосовувалась у Канаді, США, Великій Британії,
Франції, Німеччині (Різун & Іванов & Волошенюк, 2012).
Треба сказати, що розвиток медіаосвіти є одним із провідних напрямів
освітньої політики європейських країн. Зокрема, у Резолюції Європарламенту
«Медіаграмотність

у цифровому світі» (2008 р.) наголошується,

що
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медіаосвіта – важливий компонент формальної освіти, а медіаграмотність –
базова компетенція освіти впродовж життя (European Parliament, 2008)
Наші розвідки засвідчують, що серед науковців відсутній єдиний
підхід до визначення поняття «медіаосвіта». Так, під медіаосвітою
розуміють:
 специфічну галузь знань у педагогічній теорії і практиці, яка
гарантує формування вмінь і навичок оволодіння сучасними засобами
масової комунікації (Media education, 1984, p. 8);
 процес освіти і розвитку особистості засобами та на матеріалі
засобів комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування,
творчих

і

комунікативних

здібностей,

критичного

мислення,

вмінь

інтерпретації, аналізу й оцінки медіатексту, навчання різних форм
самовираження за допомогою медіатехніки (Федоров, 2000, c. 35);
 складову освітнього процесу, що спрямована на формування в
суспільстві

медіакультури,

підготовку

особистості

до

безпечної

та

ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа; використовуються як
традиційні медіа (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні
(опосередковане спілкування за допомогою комп’ютера, Інтернет, мобільна
телефонія) із урахуванням розвитку ІКТ (Концепція впровадження, 2010);
 цілеспрямовані систематичні дії з метою задоволення освітніх
потреб, які зумовлені існуванням мас-медіа (Волкова, 1999, с. 12);
 організований і стійкий процес комунікації, що передбачає
навчання як виробництво мас-медіа, так й оволодіння ними (Фатеева, 2007,
с. 13)
Отже, медіаосвіта стає важливою складової як загальної освіти, так і
професійної. Саме з цього погляду стає необхідністю введення курсів
медіаосвіти до програми підготовки вчителів та постає проблема підготовки
медіапедагогів (Онкович, 2014). Так, у 2007 р. ЮНЕСКО розробила Паризьку
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програму медіаосвіти, в якій наголошувалося на потребі впровадження
медіаосвіти у процес підготовки майбутнього вчителя (Media Education,
2007).
За наявними даними, розвиток медіаосвіти в Угорщині зумовлений
історико-політичними процесами 1940 – 1950-х років. Як і всі сфери
угорського суспільства освіта регламентувалася циркулярами і вказівками
влади. Саме тоді педагоги і фахівці у галузі кіномистецтва перейнялися
думкою про великий вплив аудіовізуальних засобів на свідомість людини та
необхідність підготовки молодого покоління до сприйняття і критичного
аналізу їх змісту. Відтак у 1957 р. було створено перший кіноклуб, а 1961 р.
запрацював Молодіжний кінокомітет, до складу якого входили представники
навчальних закладів та кіноорганізацій. Це ознаменувало початок першого
етапу розвитку медіаосвіти в Угорщині.
Із затвердженням Національного освітнього стандарту розпочався
другий етап розвитку медіаосвіти в Угорщині (1965 – 1978 рр.). Згідно з цим
Стандартом кіноосвіта презентувалась як модуль «Естетика кіно» у
навчальному курсі «Угорська мова і література». Для його викладання не
передбачалась окрема підготовка вчителів.
На третьому етапі розвитку медіаосвіти – 1978 – 1988 рр. – стандарт
утратив свою легітимність, а бюрократичні перепони гальмували розвиток
кіноосвіти (медіаосвіти). Тому ці роки можна вважати змарнованими для
розвитку медіаосвіти в країні.
Четвертий етап припадає на 1989 – 1995 рр., коли змінився
політичний курс Угорщини та відбувалася децентралізація системи освіти.
Проте цей процес був досить повільним і кіноосвіта залишалася додатком до
курсу «Угорська мова і література». Важливою подією цієї пори стало
затвердження нового Національного освітнього стандарту (1995 р.), згідно з
яким медіаосвіта вводилася до складу навчального курсу «Мистецтво».
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Змістовими модулями цього курсу стали «Кіномистецтво», «Живопис»,
«Історія мистецтв», «Комунікаційні системи».
У

1996

р.

Національний

освітній

стандарт

(1995

р.)

було

ратифіковано, що зумовило початок п’ятого етапу розвитку медіаосвіти в
Угорщині. Вагоме місце в навчально-виховному процесі угорських шкіл
посів

новостворений шкільний предмет «Кіноосвіта і медіаосвіта». Саме

Угорщина стала першою країною Європи, в якій предмет «Кіноосвіта та
медіаосвіта» став обов’язковим для вивчення у всіх школах. Починаючи з
2005 р.,

старшокласники

складають

випускний

екзамен

із

курсу

«Медіоосвіта» (Левицкая, 2012). Окрім того, серед угорських школярів,
щороку проводиться національний конкурс з медіаграмотності (Онкович,
2010).
У сучасній Угорщині рішення про культурне і креативне вимірювання
освіти виробляються на державному (Міністерством людських ресурсів), і на
шкільному рівні. Наприклад, Національний освітній стандарт (Nemzeti
Alaptanterv

(NAT)

визначає

ключові

компетентності,

які

потрібно

сформувати в учнів. Це – комунікація рідною та іноземною мовами,
математична, інформаційна та економічна компетентність, природничонаукова компетентність, вміння самостійно й організовано навчатися,
ініціатива, екологічне мислення, естетично-художнє сприйняття і вираження
явищ і речей дійсності (Левицкая,2012).
Зауважимо, що компетентність в аспекті естетично-художнього
сприйняття і вираження поєднує в собі розуміння, можливість і здатність
творчо відображати ідеї і почуття засобами традиційних і новітніх медіа
(Федій, 2011).
В угорській початковій школі відсутній навчальний предмет
«Медіаосвіта», проте з деякими його елементами діти ознайомлюються під
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час вивчення предмета «Візуальна культура» (Médiaoktatás alkalmazásáról,
2013).
Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в Угорщині
розроблено програму

MOPED. Навчаючись за цією програмою діти

оволодівають знаннями про медіа, вмінням їх обробляти, а ще засвоюють
базову лексику (MOPED, 2017).
З аналізу наукових джерел (Різун & Іванов &

Волошенюк, 2012)

з’ясовуємо, що існує декілька теорій медіаосвіти, зокрема: теологічна,
культурологічна,

семіотична,

соціокультурна,

ідеологічна,

практична,

естетична, етична, розвитку критичного мислення тощо. Кожна з них може
домінувати у суспільстві тієї чи іншої країни (с. 26).
Наші розвідки переконують, що сучасна угорська модель медіаосвіти
ґрунтується на гармонійному поєднанні естетичної і семіотичної теорій
медіаосвіти (Szakadát, 2013).
Провідною ідеєю естетичної теорії медіаосвіти є основні закони і мова
медіатекстів, що спрямовані на розвиток естетичного сприйняття і художніх
уподобань, формування здатності до кваліфікованого (критичного) аналізу
медіатекстів, їх інтерпретації та оцінки. Основним предметом вивчення є
мова художнього медіатексту, яка відображає авторське бачення, а також
історія медіакультури (кіномистецтво, телебачення тощо) (Фатеева, 2007,
c. 23).
Згідно з семіотичною теорією медіаосвіти художній медіатекст
оцінюють за його змістом, компонентами мови, символами і знаками, а вже
потім – за естетичними якостями. Таким чином, метою семіотичної теорії
медіаосвіти є розуміння і вміння «правильно читати» медіатекст, який
зазвичай багатозначний та «закодований» (Левицкая, 2012).
Саме естетична і семіотична теорії медіаосвіти є теоретичною
основою медіаосвітньої підготовки сучасного вчителя.
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Довідуємося з наукових джерел, що перші медіаосвітні курси
читались у Будапештському університеті з 1994 р. Спочатку цикл
медіаосвітніх предметів викладався для 35 майбутніх медіапедагогів
протягом восьми семестрів по 12 – 14 навчальних годин щотижня (загальна
кількість навчальних годин, що виділяються на медіаосвіту, може коливатися
від 120 до 500). З 1997 р. в шести головних містах Угорщини організуються
медіаосвітні курси (по 30 – 120 навчальних годин) для шкільних учителів. У
кожному місті щороку на такі курси записуються 20 – 40 вчителів (Левицкая,
2012; Szakadát, 2013). Слухачів курсів ознайомлюють зі зразковими
програмами медіаосвіти, методиками навчання кіномови, аналізу медіатексту
й опанування креативної медіапедагогіки, допомагають їм розробити свої
програми медіаосвіти відповідно до навчального плану тієї чи іншої школи. З
першого десятиліття XXI ст. на базі медіаосвітніх центрів Угорщини
проходить міжнародний тренінг «Творчі методи медіаосвіти» для викладачів
з 11 європейських країн (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2012; Левицкая,
2012). Нині медіаосвітні курси читаються у 23 столичних і 20 регіональних
спеціалізованих центрах (Szakadát, 2013; Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
2012).
Педагогічний напрям бакалаврату «Медіаосвіта» було започатковано
на

факультеті

естетики

Університету імені Етвеша

Лоранда

(ELTE,

Будапешт) у 1994/95 навч. році. Перші 35 випускників закінчили
медіаосвітній курс у 1998 р. Протягом восьми семестрів студенти вивчали
такі дисципліни: історія і теорія кіномистецтва, теорія масової культури і
кінокритики, медійні жанри, методика педагогіки (тепер аналогічні програми
існують у шести інших ВНЗ Угорщини). До 2002 р. вчителі отримують
спеціальність «Медіаосвіта».
Згідно з Указом Міністерства людських ресурсів, до 2013/14 навч. року
вчителі, які читали курс медіаграмотності, повинні були мати спеціальну
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кваліфікацію (до цього часу – сертифікат про закінчення 120-годинного
курсу перепідготовки за спеціальністю «Медіаосвіта»). Вчителі мали змогу
подати заявку на отримання гранта, який частково покрива вартість навчання
(40 – 60%) (Bagdikian, Ben, 2012).
Ця програма – один із головних пунктів стратегічного плану. За її
допомогою

організується

безпосередній

контакт

із

більшістю

шкіл

(конференції, видання і поширення інформаційних листків, брошур, онлайн
консультування та ін.). Крім того, проводиться дистанційне навчання
викладачів, забезпечуються контент і технічна підтримка. Можна зробити
висновок,

що

в

Угорщині

сформувався

новий

тип

вчителя

–

медіакомпетентного (Bagdikian, Ben, 2012).
Студенти, які навчаються за педагогічним напрямом бакалаврату «Кіно
/ медіаосвіта», ознайомлюються з генезисом медіа й основними аспектами
функціонування масових комунікацій, оволодівають методами навчання
учнів медіаграмотності. Природно, що програма бакалаврату є основою для
навчання у магістратурі за програмою «Учитель кіно / медіаосвіти»
(професійний цикл).
У педагогічних ВНЗ Угорщини викладають різні навчальні курси для
формування медіаосвітних компетентностей майбутніх учителів. Розглянемо
деякі навчальні курси, наприклад, після вивчення у Католицькому
університеті імені Петера Пазманя курсу «Методологія викладання кіно /
медіаосвіти» студент володітиме знаннями про угорську і зарубіжні моделі
медіапедагогіки, державну освітню політику в галузі медіаосвіти, тематичний
мінімум навчального предмета для середньої школи, а також з’ясовуватиме
особливості угорської медіапедагогіки, оцінюватиме міжнародні тренди та
історичні

й

структурні

передумови

їх

відмінностей,

створюватиме

розвивальне освітнє середовище. Цей курс дає можливість сформувати
здатність проектувати і реалізовувати навчальні програми, виробити
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готовність застосовувати сучасні технології медіаосвіти (Kiemelt felsőoktatási,
2015).
Важливим є курс «Кіноосвіта в Угорщині з 1960-х років і до наших
днів», який пропонується для вивчення в Університеті імені Іштвана Сечені.
Після закінчення цього курсу студент володітиме знаннями про моделі
кіноосвіти в світі, мету кіно / медіаосвіти, базові документи медіаосвіти
(національний освітній стандарт, типові навчальні плани), можливості й
обмеження інтеграції навчального предмета, фундаментальні й детальні
вимоги заключного екзамену, оцінювання і дослідження особливостей
споживання медіа школярами, роль вчителя в медіаосвіті (початок і кінець
уроку, робота з підручником, типові навчальні програми, розроблення своєї
навчальної програми і планів уроків), педагогічні інновації в методиці
викладання медіаосвіти, педагогічні підходи до аналізу уроків, творчу
медіапедагогіку, особливості практичної медіаосвіти, роль позашкільних
занять (відвідування студій, участь у програмах, походи в кіно) і шкільних
олімпіад у навчанні, вплив громадських організацій на медіапедагогіку
(Médiaoktatás alkalmazásáról,2013).
Привертає увагу курс «Кінопедагогіка», який читається у Печському
університеті й дає змогу сформувати такі компетентності як

здатність

проектувати і реалізовувати програму навчального предмета, готовність до
професійної

самоосвіти.

Студенти

ознайомлюються

з

культурою

кіномистецтва (історія, теорія і аналіз кіно, знання жанрів й ін.), місцем кіно
в навчальній дисципліні «Медіаосвіта», з’ясовують співвідношення контенту
кіно і мас-медіа (мова, ідеологія, культурна історія), вчаться використовувати
набуті знання на практиці (Molnár, 2011).
На думку викладачів Сопронського університету імені Даніела Берчені,
особливий інтерес у студентів викликає вивчення курсу «Питання
викладання історії кіно та аналіз кінофільмів». Пріоритетними напрямами
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цього курсу є оволодіння знаннями про жанри кіно, масову й елітарну
культуру, історію кіно, мову кіно, методологію ведення кіноклубу тощо
(Császi, 2011).
Підсумкова атестація з навчального курсу передбачає виконання тестів,
написання есе (дидактичні аспекти короткометражного фільму), створення
фрагментів навчальної програми, присвячених конкретній темі (наприклад,
теорія кіно, історія кіно й ін.), розроблення вправ, оцінку мультимедійного
продукту, виготовлення відеопродукту з навчальною метою на основі
синопсиса і затвердженого сценарію (Császi, 2011).
Відмітною ознакою підготовки майбутніх учителів початкових класів
в Угорщині стало впровадження навчальних спецкурсів «Медіаосвіта»,
«Медіапедагогіка»

для

формування

медіакомпетентності

їх

слуачів

(Bagdikian, Ben, 2012). Після вивчення курсу «Медіапедагогіка» майбутні
учителі усвідомлюють зміст медіакомпонента навчальної програми, значення
медійних досліджень у предметі, інтерпретують дослідження масових
комунікацій, використовують ключові поняття медіаосвіти («репрезентація»,
«ритуал», «жанри медіа» тощо), застосовують контент досліджень масових
комунікацій (Левицкая, 2012).
Дебреценський реформатський теологічний університет пропонує два
навчальні курси з медіаосвіти. Так, на курсі «Питання викладання історії
масових комунікацій», вивчаються такі теми, як реальності телебачення (токшоу, реаліті-шоу, документальні й інформаційні програми), підготовка
навчальних матеріалів із використанням друкованих ЗМІ, викладання нових
медіа. Під час вивчення курсу «Оптимізація використання мультимедіа»
студенти ознайомлюються із завданнями і способами впровадження
мультимедіа в навчальний процес, оволодівають вміннями використовувати
мультимедійну апаратуру,

відбирати

і

застосовувати

медіаілюстрації
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відповідно до визначених цілей, вчаться створювати свої медійні продукти (A
Debreceni Egyetem, 2008).
На нашу думку, особливе значення у підготовці вчителів початкових
класів має навчальна програма, що стосується аспектів їхньої взаємодії з
батьками і школярами. Складається програма з двох частин: дослідницької,
яка зорієнтована на вивчення індивідуальних і сімейних обставин засобами
медіа й передбачає проведення дискусій, обговорень і форумів, та
практичної, яка містить розробку моделей співпраці школи і сім’ї щодо
використання та інтерпретації медіатекстів (Левицкая, 2012).
Доходимо висновку, що загальнокультурна компетентність в угорській
моделі медіаосвіти – культура мислення фахівця, розуміння універсальних
людських цінностей, принципів толерантності й діалогу.
Отже, запровадження медіаосвіти у професійну підготовку майбутніх
учителів початкових класів в Угорщині є перспективним напрямом і
тенденцією розвитку педагогічної освіти з метою задоволення суспільних
потреб, зумовлених появою нових мас-медіа, посиленням медійного впливу
та соціальної ролі медіа. Введення до навчальних планів підготовки учителів
початкових класів медіаосвітніх курсів сприяє їхньому засвоєнню знань і
вмінь з медіапедагогіки, оволодінню медіаграмотністю та формуванню медіа
компетентності. Остання якість особистості вчителя є його інтегрованою
характеристикою, що ґрунтується на сукупності мотивів, знань, умінь,
цінностей і здатностей, завдяки яким забезпечується високий рівень
медіаосвіти учнів (Шарко, 2014).
Відзначимо, що медіаосвіта майбутніх учителів початкових класів
вважається в Угорщині одним із чинників реалізації випереджального
підходу в професійній підготовці та розглядається як передумова підвищення
якості навчання молодших школярів.
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3.2. Інформатизація навчального процесу як умова підвищення
ефективності професійної підготовки майбутніх учителів в Угорщині

Важливою рисою сучасного суспільного поступу є трансформування
інформації у глобальний ресурс людства. Звернімо увагу на той факт, що
якість людського життя значною мірою залежить від проведення науководослідних пошуків, розвитку соціального інтелекту, модернізації системи
освіти, доступу до інформаційних технологій, постійного підвищення
інформаційної грамотності фахівців.
Інформатизація суспільств є стратегією розв’язання глобальних
проблем і переходу до парадигми сталого і безпечного розвитку. У цей
конкретно-історичний

період

цивілізації

вироблення

інформації

стає

основним видом людської діяльності (Огієнко,2014).
Як зауважує В. Кудін (2007), потрібен такий педагогічний підхід, який
би дав змогу осмислити нові явища у духовному й інтелектуальному житті
суспільства, виробив відповідні критерії найдоцільнішого використання
геніальних

відкритів

у

навчанні

й

вихованні

людей

(с.

313).

В

інформаційному суспільстві, переконаний В. Кудін (2007), зростає потреба у
висококваліфікованих і професійно компетентних учителях, оскільки
необхідним

стає

максимально

продумане,

раціонально-помірковане

використання науково-технічних новацій в освітньому процесі школи та
повне і всебічне їх вивчення при опануванні відповідної професії. Учений
переймається думкою, що навіть найдосконаліший комп’ютер не замінить
спілкування з наставником, учителем, викладачем, як і ніякі аудіовізуальні
витвори не замінять повсякденного, живого, всебічного спілкування з
реальною дійсністю, життям (Кудін, 2007, с. 342).
На думку Європейської Комісії, саме вчителі початкових класів
відіграють ключову роль у розвитку людського потенціалу та формуванні
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світогляду майбутніх поколінь. Питання професійної підготовки майбутніх
учителів розглядаються в основоположних документах, що визначають
сутність освітньої політики Європейського Союзу. Зокрема, це робочі
програми «Досягнення цілей систем загальної і професійної освіти у Європі»
та «Єдині європейські принципи визначення педагогічних компетентностей і
кваліфікацій», а також «Висновки Ради ЄС від 12.05. 2009 р. щодо
стратегічної рамки співробітництва в освіті й професійній підготовці» й ін.
(Огнівко, 2008). У цих документах акцентується, що сучасний вчитель має
володіти, користуватися і застосовувати новітні ІТ у своєїй трудовій
діяльності.
З аналізу теорії і практики професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині з’ясовуємо, що інформатизація навчального
процесу в педагогічних ВНЗ розглядається як визначальна умова його
ефективності (EMMI rendelet 12 (VI. 27.), 2016; OKM rendelet 10 (IX. 25.), 2006;
Козубовська, Леврінц, 2011).
Практичними складовими інформатизації навчального процесу є
створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального
середовища на основі інформаційних систем, мереж і ресурсів, а також ІТ
(Коломієць,

2008).

Інформаційно-комунікаційні

технології

(від

англ.

Information and communications technology) часто використовується як
синонім до ІТ. Однак ІКТ є більшою мірою загальним поняттям, яке акцентує
на інтеграції телекомунікацій (телефонні лінії і бездротові з’єднання),
комп’ютерів,

програмного

аудіовізуальних

систем.

забезпечення,

Користувачі

ІКТ

накопичувальних

мають

змогу

та

створювати,

відтворювати, обробляти, зберігати і передавати інформацію. Таким чином,
ІКТ складається з ІТ, телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і
відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу
(Огієнко, 213а).
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Для розгляду можливостей засобів ІКТ у навчанні їх необхідно
систематизувати через віднесення до певного класифікаційного типу.
Зазвичай використовується така типізація засобів ІКТ: за технічними
ознаками – програмні й апаратні; за функціональними ознаками – ті, що
використовуються

у

навчанні,

а

також

інструментальні,

сервісні,

контролюючі й ін. Найчастіше засоби ІКТ класифікуються за способом їх
застосування

(Годлевська, 2014b).

Наприклад,

І. Роберт

пропонує

класифікувати засоби ІКТ за способами використання у діяльності вчителя,
зокрема як: знаряддя навчання, що вдосконалює процес викладання;
інструмент пізнання навколишньої дійсності і самопізнання; засіб розвитку
особистості учня (студента); об'єкт вивчення у рамках освоєння курсу
інформатики; засіб інформаційно-методичного забезпечення і керування
навчально-виховним процесом; засіб комунікацій; засіб автоматизації
процесів обробки результатів експерименту й управління; засіб автоматизації
процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, тестування і
психодіагностики; засіб організації інтелектуального дозвілля.
Привертає увагу класифікація ІКТ за:
 функціональним

призначенням:

електронні

підручники;

автоматизовані навчальні системи; експертні навчальні системи; програмитренажери; програмні засоби для контролю і тестування; бази даних
навчального призначення (Лещенко, Тимчук, 2013);
 способом подання інформації: ІКТ, що мають інформацію у
вербалізованій формі (у вигляді тексту); ІКТ, в яких інформація представлена
у вигляді гіпертексту; ІКТ з використанням технологій мультимедіа; ІКТ з
використанням технології «віртуальна реальність» (Коломієць, 2009);
 поліфункціональним

призначенням

–

подання

матеріалу

з

урахуванням модальності сприйняття; забезпечення можливості контролю і
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самоконтролю, що містить необхідну довідкову інформацію; засоби для
закріплення отриманих знань і вмінь (Семеріков, 2009);
 програмними

засобами

для

математичного

й

імітаційного

моделювання (MathCad, 3D Studio Max та ін.), генерації електронних
підручників (Hyper Methot) і тестових завдань (Семеріков, 2009).
Основним способом інформатизації професійної підготовки учителів
початкових класів в Угорщині є оснащення навчальних закладів засобами
ІКТ, насамперед педагогічними програмними засобами на базі сучасних
комп’ютерів.
На думку Д. Гунаді (Hunyady, 2004), вчителям, для підготовки яких
широко використовувались ІКТ, значно простіше формувати в учнів ІКТкомпетентності, що містяться у базовому навчальному плані початкової
освіти (табл. 3.2.1).
Таблиця 3.2.1.
Знання угорських учнів 1 – 4-х класів в сфері ІКТ
(за базовим навчальним планом початкової освіти)
ІКТ-компетентності
Для учнів 1 – 4 класів
1. Інформаційні комунікації
Пошук
інформації;
системи Проектування простих ситуаційних
інформаційного зв'язку
питань
Керований пошук інформації
Форми зв’язку на ІКТ
Оволодіння
знаннями
про
можливості й ризики поширених
засобів ІКТ.
Засоби масової інформації
Розуміння потенціалу засобів масової
інформації за допомогою ІКТінструментів
2. Інформаційне суспільство
Правові й етичні аспекти управління Знання
концепції
особистої
інформацією
інформації і персональних даних
Знання основ мережевого етикету
Роль і можливості використання Знання про найбільш популярні
електронних послуг
електронні послуги для дітей
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Підготовку вчителів до застосування ІКТ у педагогічній діяльності
здійснює в Угорщині громадська некомерційна компанія (Educatio Public
Service Non-profit Company - EPSNC). У програмі її діяльності передбачено
розвиток не лише ІКТ-навичок, а й методологічних навичок учителів.
Програма складається з 10 різних модулів (30 навч. годин), серед яких
учитель вибирає один, наприклад: соціологічний аспект ІКТ; значення ІКТ
для розвитку компетентностей особистості; технічні аспекти ІКТ; місце ІКТ в
освітньому процесі (I, II, III); методологія викладання ІКТ; проектна робота;
вправи, що ґрунтуються на комплексній конструктивістській педагогіці;
мікровикладання; взаємодія методів і засобів у процесі викладання і
навчання (Korm. rendelete 110 (VI. 4.), 2012).
Історія впровадження ІКТ у професійну освіту Угорщини бере свій
початок з 1980-х років, коли було введено предмет «комп’ютерне
програмування». Наприкінці 1990-х років за дозволом уряду Угорщини
розпочалося масове вивчення ІКТ у загальноосвітніх школах (Годлевська,
2014а).
У 1996 р. Міністерством освіти Угорщини було створено національну
освітню мережу «Schoolnet», що мало велике значення для модернізації
професійної освіти. Цей освітній портал у якому зберігаються навчальні
ресурси (так звані активи) є одним з найбільших у Європі. Кожен актив має
свої метадані та доступний для пошуку. З кінця 2006 р. система налічувала
понад 100 тис. тестів, 22 тис. 740 знімків, анімацій, графіків і більше 8 тис.
206 фільмів. Для редагування цифрових навчальних ресурсів було створено
освітній портал «Suli-net Digital Database». Матеріали першого і другого
порталів можуть бути використані з навчальною метою громадянами будьякої країни світу, навіть без реєстрації. Більшість матеріалів опубліковано
угорською мовою. Так, інтерфейс порталу дає змогу за малий час розшукати
потрібну інформацію, яка поєднана у блоки за різними видами – звуки,
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картинки, текст. Окремим розділом виділено плани уроків і практичні поради
для їх комбінації. В основу навчальних матеріалів, які розробляють педагоги,
покладається передовий досвід. Крім того, на порталі розміщено адаптовані
зарубіжні програми (Sulinet, 2014).
В освітній мережі «Schoolnet» працює велика група вчителів – авторів
змістовного і популярного Веб-сайту, що містить інформацію з питань
викладання обов’язкових предметів у школі й ВНЗ. На сайті розміщено
навчальні ігри, плани уроків, навчальні ресурси, статті з фахових журналів, а
також є посилання на інші Веб-сайти наукового спрямування. По всій країні
починають відкриватися центри дистанційної освіти.
У систему початкової і середньої освіти Угорщини ІКТ почали
активно впроваджувати у 1997 – 1999 рр. Це сприяло розробленню цифрових
навчальних посібників і ресурсів. Учителі набували досвіду використання
ІКТ у професійній діяльності. Значний вплив на впровадження ІКТ у
професійну діяльність вчителів початкових класів мало створення Асоціації
викладачів ІКТ (1998). На теперішній час ця організація, яка налічує понад
800 членів із різних навчальних закладів, підготувала близько 40 тис.
учителів, отож є основним пропагандистом інновацій і досліджень у сфері
ІКТ.
Використання в освіті Угорщини ІКТ як каталізатора педагогічних
інновацій розпочалось у 1999 р. та значно активізувалось у 2003 р. після
дослідження знань студентів PISA. До завдань цього дослідження, яке
проводила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР),
належало визначити чи навчилися учні й студенти застосовувати здобуті
знання на практиці. Дослідження проводилися з використанням тестових
завдань. За результатами PISA–2003 рівень вміння розв’язувати проблеми в
угорських студентів був нижчий, ніж у їхніх закордонних колег. Відповідно
до висновків PISA–2003 угорський уряд приступив до реформування системи
освіти взагалі та педагогічної освіти зокрема. У зв’язку з цим було
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розроблено Національний план розвитку, який реалізовувався поетапно.
Перший етап тривав із 2004 по 2006 р. і мав на меті оновити зміст освіти,
вдосконалити методики навчання і викладання, піднести на вищий рівень
розвиток компетентностей учнів і студентів. Унаслідку, було усучаснено
навчання і навчальні програми.
На другому етапі, який тривав із 2007 по 2013 р., ставилося за мету
створити студентам рівні можливості для здобуття освіти й оволодіння
знаннями.
Проте цих зусиль виявилося недостатньо для впровадження ІКТ в
освітню діяльність. Це показали результати дослідження ІКТ-грамотності
PISA у 2010 р. Угорщина відставала від країн Європейського Союзу у
доступності ІКТ-ресурсів для учнів і студентів, підвищенні кваліфікації
вчителів, оновленні змісту освіти й ін.
Щоб розв’язати нагальні проблеми освіти, Угорщина започаткувала
нову програму «Century School Flagship Program» (CSFP) в рамках другого
Національного плану розвитку. Її мета полягала у реконструкції і
модернізації шкільних будівель для реалізації нових ІКТ-інфраструктур,
надання додаткових послуг для інтеграції ІКТ у шкільне навчання і навчальні
програми, створення цифрових ресурсів для впровадження компетентнісного
підходу в освіті.
Згідно з цією програмою було розроблено проект «Тhe Intelligent
School», задля сприяння інтеграції дітей з особливими потребами в систему
загальної освіти, розвитку творчого потенціалу молодого покоління.
На думку угорського дослідника Г. Молнара (2011), увагу в
професійній підготовці вчителів початкових класів варто скерувати на такі
напрями роботи:
− використання відкритого програмного забезпечення для організації
професійної підготовки вчителів, що дасть студентові змогу вибирати
програми й унеможливить обмеження його у правах користувача;
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− послуговування соціальними мережами і технологіями Веб 2.0
(Facebook, YouTube, Twitter, Вікіпедія та ін.);
− співпраця та обмін знаннями, оскільки існують Веб-програми, що
мають різні можливості: одні забезпечують сукупне редагування документів,
інші полегшують зв’язок (Skype) або обмін контентом (Bit Torrent) та
створюють віртуальні світи (Second Life), що можуть імітувати навчальне
середовище; завдяки цим можливостям викладач виконує роль наставника в
навчально-виховному процесі (Molnár, 2011, с. 30).
У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на нову
програму «Стратегії цифрової освіти Угорщини», яку розроблено у 2016 р. У
програмі визначено структуру, зміст, методи інформаційної освіти та
управління нею. Матрицю розвитку вищої освіти, зокрема, педагогічної, в
області цифрової освіти в Угорщині подано у додатку Н.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів в Угорщині
зорієнтована не лише на найсучасніші технології (комп’ютерні лабораторні
практикуми;

демонстраційні

програми,

моделювальні

програми,

обчислювальні програми, тренувальні програми, контролюючі програми,
презентації

навчального

призначення

(ПНП),

електронні

посібники,

друковані матеріали), а й на перспективні мультимедійні технології (ММТ)
(зв’язок

WiFi,

хмарні технології,

віртуальне навчальне середовище,

електронні скриньки і ресурси, електронні щоденники і журнали, особисті
кабінети студентів і викладачів, інтерактивні приймальні, онлайн заходи –
позакласні заняття, лабораторні роботи, тематичні вечори), щоби студенти
чітко уявляли тенденції розвитку, розуміли і створювали нові засоби ММТ.
Якість

такої

моделі

підготовки

вчителів

зумовлюється

їхньою

інформаційною компетентністю, що є важливою складовою професійної
компетентності.
Для підготовки вчителів початкових класів до використання ІКТзасобів у професійній діяльності до навчальних планів угорських ВНЗ
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вводяться такі дисципліни, як ІКТ, основи ІКТ у педагогічній освіті,
програми інформатики в початковій школі (EKF-CK, 2015).
З метою інформатизації підготовки вчителів початкових класів

у

педагогічних ВНЗ Угорщини створено Інтернет-читальні зали для студентів,
модернізовано інфраструктуру комп’ютерних класів, розширено систему
моніторингу за допомогою ІКТ, розроблено електронні навчальні програми,
вдосконалено комп’ютерну мережу;

впроваджено електрону системи

реєстрації і постачання даних. Крім того, постійно оновлюються Веб-сайт і
медіа-портал, методика навчання, послуги з підтримкою ІКТ (Cserhátiné
Vecsei, 2016).
У більшості ВНЗ Угорщини наявна дистанційна форма навчання.
Наприклад, у Дебреценському реформатському теологічному університеті
дистанційне навчання функціонує на платформі Moodle. За допомогою цієї
системи дистанційно організується і контролюється весь курс навчання та
вивчення окремих дисциплін (Cserhátiné Vecsei, 2016).
Варто зауважити, що під час лекцій і практичних занять угорські
викладачі вільно користуються електронними дошками і проекторами
(Cserhátiné Vecsei, 2016). Професор Ж. Наместовський (Námesztovszki, 2014)
визначає такі переваги використання інтерактивної дошки в навчальному
процесі: всі операції можна виконувати за допомогою комп'ютера; повна
сумісність

обладнання;

можливість

поєднання

інтерактивних

і

мультимедійних елементів програми; економія часу, протягом якого
подається матеріал; встановлення безпосереднього контакту з студентами;
збільшення мотивації студентів до професійної діяльності; розвиток навичок,
які цінуються на ринку праці (ІКТ-обізнаність, творчий потенціал, навички
спілкування та ін.).
Разом із тим Ж. Наместовський привертає увагу до недоліків цього
засобу інформатизації навчального процесу, а саме: відсутність сумісного
програмного забезпечення (не всі планшетні ПК сумісні; відсутній
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стандартний формат файлів); для застосування інтерактивної дошки
необхідні знання апаратного і програмного забезпечення; потрібні навчальні
програми;

висока

вартість

обладнання;

необхідність

спеціального

розташування (для уникнення затінення).
Отже, в Угорщині створено велику кількість комп’ютерних начальних
програм. Усі школи оснащено комп’ютерами і приєднано до мережі Інтернет.
Тому вчителі, повинні навчити учнів досконало володіти комп’ютером, а
отже викладачі повинні робити все можливе, щоб підготувати студентів до
роботи у новому технологічному середовищі.
Вимоги до ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів
в Угорщині відповідають загальноєвропейським нормам і стандартам. Участь
угорських учителів у європейських освітніх програмах дає можливість
поширювати цінності навчання впродовж усього життя, сприяє співпраці
Угорщини з іншими країнами у справі надання високоякісних освітніх
послуг. Національні державні програми комп’ютеризації та інформатизації
освіти в Угорщині гарантують входження країни до європейського
освітнього простору.

3.3. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в Угорщині й Україні
Підготовка вчительських кадрів в Україні до недавнього часу була
спрямована на передачу студентам певного обсягу знань, умінь і навичок.
Сьогодні постала

потреба змінити стратегічні цілі педагогічної освіти і

змінити акценти із засвоєння спеціалістом формальних знань на розвиток
його особистісних якостей та професійних компетентностей, що є водночас і
метою, і засобом підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.
Очевидно,

що

в

основу

освітньої

системи

має

бути

покладений
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гуманістичний світогляд, який передбачає формування моральних принципів
і якостей особистості – усвідомлення природи і людини у їх єдності, відмова
від авторитарного стилю мислення, терпимість, схильність до компромісу,
уважне ставлення до цінностей, думок, вірувань інших людей (Чобітько,
2006). Тобто нині головна увага в навчально-виховному процесі ВНЗ
скеровується на розвиток особистості студента.
Досить ґрунтовно недоліки й перспективні напрями сучасної
підготовки майбутніх учителів визначає О. Савченко (2010). Основними
недоліками навчально-виховного процесу у вищих педагогічних закладах
учений вважає, по-перше, «…невиправдано великий перелік дисциплін у
діючих навчальних планах, у проектах Державних стандартів і водночас
неповне відображення нових предметів шкільного змісту»; по-друге,
недооцінку «…педагогічних і психологічних знань, особливо в підготовці
вчителя-предметника»; по-третє, «…відсутність професійної спрямованості в
змісті предметів, які входять до циклу гуманітарної і соціально-економічної
підготовки» (с. 14).
Прикметно,

що

у

підготовці

педагогів

важливими

є

такі

характеристики: професійна мотивація, фундаментальність, методологічна
обґрунтованість,

професійна

спрямованість

підготовки

студентів,

багатофункціональність, комплексність у змісті, організації, методиці й
контролі,

емоційна

насиченість,

активізація

самостійної

пошукової

навчальної і науково-дослідної роботи студентів (Желанова, 2012; Клепко,
2006; Лавріненко, 2013). Українське суспільство потребує фахівців, здатних
самостійно діяти, ухвалювати рішення та відповідати за їх реалізацію
(Авшенюк та ін., 2014).
Для поліпшення підготовки майбутніх учителів у сучасній концепції
педагогічної освіти розроблено інноваційні підходи до системи їхнього
професійного навчання (Бондар, 2012; Кічук, 2002; Лук’янова, Зязюн,
Ничкало & Радкевич, 2011). Розгляньмо основні чинники цих підходів:
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– соціально-економічні (зміни в суспільній свідомості та поява нових
цінностей в освіті; пріоритет інтересів особистості, попри навчальні
програми і плани; створення умов для піднесення ролі людини, гармонізації
її відносин із державою, природою, суспільством тощо);
– практичні (поява нових типів навчальних закладів; новітні вимоги
до психолого-педагогічної підготовки вчителів – формування в них цілісного
уявлення про професійну діяльність, а також спеціальних умінь і навичок
взаємодії та спілкування; потреба в розробленні методологічної і теоретичної
основ модерної педагогічної освіти);
– теоретичні (зумовлені соціально-економічними і практичними
чинниками розвитку освіти; введення до навчальних планів педагогічних
закладів України інтегрованих курсів психолого-педагогічних дисциплін для
цілеспрямованого формування професійно важливих якостей, професійної
свідомості

й

поведінки

майбутнього

вчителя

та

розвитку

його

індивідуальності).
Правові реформи, які активно впроваджуються в Україні з 2014 р.,
привели до змін у сфері вищої освіти, що виявилося передусім у нових
підходах до цілей і змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Основоположними виступають ідеї розвитку і саморозвитку сутнісних сил
людини, гуманізації і людиноцентризму, які утверджують самоцінність
особистості, всіх суб’єктів навчального процесу (Про новації у початковій
школі, 2016).
Болонська конвенція передбачає реформування системи освіти,
оновлення її змісту і структури (Болонський процес, 2007). Процес входження
України до європейського освітнього простору відзначається оновленням
процесу навчання у початкової школі. Результатом такої модернізації став
новий Закон України «Про вищу освіту» (2014). Окрмі того, розроблено
Державний

стандарт

початкової

загальної

освіти

(2011),

у

якому

завважуються пізнавальні можливості й потреби учнів молодшого шкільного
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віку. Цей документ визначає зміст початкової загальної освіти, який
ґрунтується на загальнолюдських цінностях і принципах науковості,
полікультурності, світськості, системності й інтегративності освіти, єдності
навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської
свідомості, взаємоповаги націй і народів в інтересах людини, родини,
суспільства, держави.
У 2006 р. НПУ імені Драгоманова для освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»

створив

Галузевий

стандарт

за

спеціальністю

6.010100

«Початкове навчання» та напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта»
(ГС) (Галузевий стандарт вищої, 2006). Утім, цей документ потребує
доопрацювання відповідно до Державного стандарту початкової загальної
освіти (2011 р.) та Національної рамки кваліфікацій, в якій результати освіти
визначено у компетентнісних вимірах. Ускладнює якість навчальновиховного процесу на педагогічних факультетах відсутність Галузевого
стандарту для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (Закон «Про вищу
освіту», 2014).
Підкреслимо, що учителі початкової ланки освіти мають бути
підготовлені до роботи за такими видами професійної діяльності: освітньою
(провадження навчального процесу); виховною (організація виховного
середовища та управління різними видами діяльності, зокрема пізнавальною,
з метою гармонійного розвитку учнів); методичною (самоосвіта і професійне
самовиховання) та ін. (Закон «Про освіту», 2014). Кожний вид професійної
діяльності потребує формування значної кількості вмінь, що гарантують
освітню взаємодію в середовищі початкової школи.
Безперечно, важливе значення має запровадження змін до програм
початкової школи, які відкрито обговорювались на освітній Інтернетплатформі EdEra та затверджені рішенням Колегії МОН від 4.08.2016 р.
(Опис ключових змін, 2016). Мета цих змін: перехід від знаннєвої парадигми
освіти до компетентнісної; надання свободи вчителеві у професійній
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діяльності; формування інтересу учнів до навчання і підвищення їхньої
мотивації до оволодіння знаннями, вміннями і навичками; повага гідності
кожного учня; створення умов для саморозвитку і самовираження учнів;
підготовка й апробація змін до реформи початкової школи 2018 р. (Про
новації, 2016).

Результатом проекту стали: внесення змін до 13 програм

1–4-их класів; відбір найбільш важливих тем і їх логічний виклад;
упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес (Про
новації, 2016). Результатами змін у законодавчій базі стало видання наказу
МОН України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 21.08.2013 №1222» (2016 р.) (Наказ МОН № 1009, 2016).
Хочемо відмітити також позитивні зрушення

у користуванні

студентами і викладачами права на академічну мобільність. Оскільки,
12.08.2015 р. було затверджено положення «Про порядок реалізації права на
академічну мобільність» (2015) (Постанова Кабінету Міністрів № 579,
2015). Ключові аспекти цього положення: надання права на участь у
програмах академічної мобільності всім суб’єктам освітнього процесу; чітке
визначення видів і форм академічної мобільності; закріплення механізму
перезарахування отриманих кредитів на основі ECTS, зокрема через
порівняння змісту навчальних програм; збереження місця навчання і
стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть
участь у програмах академічної мобільності.
Новий порядок здійснення академічної мобільності є важливим
кроком в імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створені
дійового інструментарію для інтернаціоналізації українських педагогічних
ВНЗ (Положення про порядок, 2015).
Підготовку вчителів початкових класів здійснюють в Україні заклади
вищої освіти: класичні університети, педагогічні інститути, гуманітарні
університети, педагогічні коледжі, училище, які підпорядковані різним
міністерствам і відомствам.
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У нормативній базі України чітко визначено форми організації
освітнього процесу та види навчальних занять у ВНЗ. Приміром, освітній
процес у ВНЗ здійснюється за такими формами: навчальні заняття,
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними
видами навчальних занять у ВНЗ є лекція, лабораторне, практичне,
семінарське й індивідуальне заняття, консультація. Наразі ВНЗ надається
право використовувати інші форми освітнього процесу та види навчальних
занять (Закон «Про вищу освіту», 2014).
Сучасній

школі

потрібен

педагог,

здатний

сприяти

компетентністному розвиткові школяра, захищати його інтереси, формувати
з нього особистість. На жаль, в Україні майже

відсутня діагностика

індивідуально-психологічних особливостей вступників ВНЗ, які вибрали
педагогічну професію. Водночас, як свідчать результати досліджень, значний
відсоток майбутніх учителів має низький рівень мотивації до педагогічної
праці.
Основу професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
в Україні становить єдність педагогічної, предметної і загальногуманітарної
складових. Провідне місце у системі професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів посідають педагогічні дисципліни (Хомич, 2011).
З аналізу навчальних планів педагогічних ВНЗ України з’ясовуємо,
що сукупна назва «педагогічні дисципліни» об’єднує такі навчальні курси:
«Педагогіка»,

«Загальні

виховання»,

«Історія

основи

педагогіки»,

педагогіки»,

«Дидактика»,

«Порівняльна

«Теорія

педагогіка»,

«Школознавство», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Педагогіка
вищої школи» й ін. Педагогічні дисципліни є основою підготовки
майбутнього педагога за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і
«магістр». Попри істотні відмінності у змістовому наповненні педагогічних
дисциплін, що викладаються у різних ВНЗ, їх єднає спільна мета –
забезпечення високої якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх
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учителів, формування компетентних фахівців, здатних активно й ефективно
працювати у складних умовах (Кремень & Луговий & Гуржій & Савченко).
В Україні предметна підготовка і розвиток методичної компетентності
вчителя забезпечуються вивченням курсу методик навчання та проведенням
позашкільної і позакласної роботи. На нашу думку, вагомим здобутком
професійної

підготовки

вчителів

початкових

класів

є

методична

спрямованість викладання фундаментальних навчальних дисциплін. Утім,
через нерозробленість контрольно-регулювального механізму та нестачу
навчально-методичних

розробок

із

згаданої

проблеми

здебільшого

залишалося формальним дотримання принципу професійної спрямованості
викладання фахових навчальних дисциплін як спеціальності (Садова, 2016).
Формування методичної компетентності вчителів початкових класів в
Україні здійснюється протягом усього періоду навчання у ВНЗ, зокрема в
процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, проходження
педагогічної практики та виконання науково-дослідницьких робіт із
методики викладання (Чобітько, 2006).
У нашій країні практична підготовка майбутніх учителів початкових
класів передбачає проходження всіма студентами безперервної педагогічної
практики, починаючи з 3-го семестру. Протягом 3–6-го семестрів студенти
проводять спостереження на уроках і з подальшим аналізом побаченого під
супроводом керівника педагогічної практики. Протягом 7–9-х семестрів
студенти проходять індивідуальну педагогічну практику, до змісту якої
входять навчальна робота (складання плану уроку, мікровикладання і
викладання, аналіз за схемою відвіданих уроків, виготовлення наочних
посібників тощо), позакласна робота (спостереження і аналіз позакласної
роботи, планування окремих видів групових і масових форм роботи та їх
проведення тощо), дослідна робота (опитування учнів із метою вивчення
їхньої

особистісної спрямованості,

дослідження з

метою

написання

курсових/кваліфікаційних робіт із методики навчання тощо), виховна робота
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(планування на період педагогічної практики роботи з класом, проведення
позакласних виховних заходів тощо) (Ліба, 2016).
Під час проходження педагогічної практики студенти виконують
функції вчителя

і класного керівника, а також долучаються до

суспільнокорисної роботи школи. На початковому етапі педагогічної
практики студенти беруть участь у настановчих зборах в університеті та
школі, ознайомлюються з колективом класу, шкільною документацією,
навчальним планом, визначають тематику і форми виховних заходів,
відвідують уроки і позакласні заходи вчителів, класних керівників та своїх
однокурсників. На основному етапі педагогічної практики студенти пишуть
конспекти уроків, погоджують їх із керівником педагогічної практики та
проводять уроки. Крім того, готують допоміжні засоби навчання, проводять
позакласні й виховні заходи, беруть участь у методичних і педагогічних
семінарах, готують доповіді, виконують дослідну роботу, дають психологопедагогічну характеристику кожного учня і класу загалом тощо.
Наприклад, у Мукачівському державному університеті педагогічна
практика майбутніх учителів початкових класів логічно завершує вивчення
основних

навчальних

дисциплін

психолого-педагогічного

циклу

та

спрямована на вироблення у студентів практичних навичок і вмінь,
професійних здібностей, які допоможуть їм успішно здійснювати навчальновиховний процес у школі, і студенти ознайомлюються з явищами, які
з’ясовуються у методиках викладання навчальних дисциплін, учаться
застосовувати свої знання на практиці.
Види й обсяг практик (табл. 3.3.1) визначаються в освітньопрофесійній програмі підготовки фахівців, що відображається у навчальних
планах і графіках навчального процесу; а зміст педагогічної практики – у її
програмі, яку розробляєт кафедра згідно з навчальним планом (Ліба, 2016).
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Таблиця 3.3.1
Види практик у процесі підготовки студентів ОКР
«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» спеціальності «Початкова освіта»
Курс / семестр / тривалість
Вид практики
1/2/1 тиждень
Навчальна(польова) практика
2/4/1 тиждень
Практика навчальна (краєзнавча) практика
Педагогічна практика (позакласні виховні
2/ 4 семестр*
заходи)
Педагогічна практика (перші дні дитини в
3/5/1 тиждень
школі)
3/6 семестр*
Педагогічна практика (пробні уроки)
3/6/2 тижні
Педагогічна практика (у літніх оздоровчих
таборах)
4/9/4 тижні
Навчальна практика (психолого-педагогічна)
4/10/2 тижні
Практика педагогічна
1с/2/4 тижні
Практика педагогічна
1м/2/4 тижні
Практика педагогічна
2м/1/4 тижні
Практика педагогічна
*Примітка – практика проводиться без відриву від навчання на
факультеті в окремі дні, які визначено розкладом занять.
В Україні основний етап професійної підготовки вчителів завершується
на рівні бакалаврату, коли студенти вивчають курси методики викладання
навчальних предметів та цикл психолого-педагогічних дисциплін. На
освітньо-кваліфікаційному

рівні

«Магістр»

студенти

проходять

індивідуальну педагогічну практику та інколи прослуховують курси
методичного спрямування за вибором.
У процесі нашого дослідження здійснено порівняльний аналіз
особливостей професійної підготовки вчителів початкових класів вУгорщині
й Україні за такими критеріями: кількість ВНЗ, у тому числі педагогічних;
розробленість нормативно-правової бази, наявність стандарту підготовки
вчителів початкових класів; відповідність стандартів й оцінок ECTS;
освітньо-кваліфікаційні рівні; поєднання вчительських спеціальностей; тест
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на професійну придатність; реалізація принципів елективності в освіті й
орієнтація на диверсифікацію навчальних курсів у процесі підготовки
вчителів; організація науково-дослідної роботи; види педагогічних практик у
школі; обов’язковість проходження педагогічної практики; запровадження
медіаосвіти для вчителів; забезпечення академічної мобільності студентів.
Узагальнені результати порівняльного аналізу особливостей професійної
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині й Україні подано у
табл. 3.3.2.
Таблиця 3.3.2
Порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині й Україні
Критерії

Кількість ВНЗ, у
тому числі
педагогічних

Угорщина
Система вищої освіти в
країні складається з 65
ВНЗ (коледжі,
університети, академії), з
них 16 здійснюють
підготовку вчителів
початкових класів
(Додаток Е)
Постійне оновлення
законів, постанов і
підвідомчих актів

Розробленість
нормативноправової база

Наявність
Є
стандарту
підготовки
вчителів
початкових класів

Україна
У країні функціонує 457
ВНЗ (інститути,
університети, академії,
коледжі та цчилища), з
них 61 здійснюють
підготовку вчителів
початкових класів
(Додаток Ж)
Застаріла нормативно
правова база (н-д,
стандарти ОКР, «Про
затвердження Положення
про проведення практики
студентів вищих
навчальних закладів
України» від 08. 04.1993
року № 93 і т. ін..)
Є
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Продовження таблиці 3.3.2

Відповідність
стандартів й
оцінок ECTS

Освітньокваліфікаційні
рівні
Поєднання
вчительських
спеціальностей
Тест на
професійну
предатність

Відповідають. Наприкінці
навчального року
підраховуються ECTSкредити (залікові одиниці)
кожного студента для
визначення його
готовності або
неготовності навчатися на
наступному курсі
(введено з 1998 р.)
Бакалавр – чотири роки
Магістр – два роки

Відповідають. Наприкінці
кожного навчального
року підраховуються
ECTS-кредити (залікові
одиниці) кожного
студента для визначення
його готовності або
неготовності навчатися на
наступному курсі
(введено з 2006 р.)
Бакалавр – чотири роки
Спеціаліст – рік ( до
2015);
Магістр – два роки

Довільне

Обов’язкове

Є

Немає

Характерними рисами
програм підготовки
Реалізація
вчителів початкових
принципів
класів є їх варіативність та
елективності в
елективний принцип
освіті та
реалізації освіти. Вільний
орієнтація на
вибір змісту навчання
диверсифікацію
передбачає, що студент
навчальних курсів
поряд із
у процесі
загальнообов’язковими
підготовки
програмами вибирає
вчителя
спецкурси, які його
цікавлять.
На базі університетів
створено науково-дослідні
Організація
центри
науково-дослідної Написання бакалаврських
роботи
та магістерських робіт
Проектні й грантові
програми

Навчальні курси є
переважно
обов’язковими; в рамках
освітніх реформ, які
розпочалися, принципи
елективності поступово
впроваджуються до
програм професійної
підготовки вчителів

Написання бакалаврських
та магістерських робіт
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Продовження таблиці 3.3.2

Види
педагогічних
практик у школі

Обов’язковість
проходження
педагогічної
практики

Запровадження
медіаосвіти для
вчителів

Забезпечення
академічної
мобільності
студентів

Групова педагогічна
практика
Уроки в школі
Індивідуальна практика –
проведення уроків в класі
Групові спостереження
Індивідуальна комплексна
групова практика
Індивідуальна та групова
шкільна практика
(диферент. педагогіка)
Індивідуальна та групова
шкільна практика
Комплексна педагогічна
практика
Заключна практика
Для студентів, які склали
комплексний екзамен із
дисциплін психологопедагогічного циклу та
методики викладання до
початку шкільної
педагогічної практики
Введення до навчальних
планів медіаосвітніх
курсів. Елементи
медіаосвіти в початкових
класах
Конкурс медіаграмотності
між школярами
Обов’язковий навчальний
предмет (8, 11-12 кл.)
(уперше в Європі)
Програма підготовки
вчителів за спеціальністю
«Медіаосвіта» (з 1994 р.)
Добре розвинене

Навчальна(польова)
практика
Навчальна (краєзнавча)
практика
Педагогічна практика
(позакласні виховні
заходи)
Педагогічна практика
(перші дні дитини в школі)
Педагогічна практика
(пробні уроки)
Педагогічна практика (у
літніх оздоровчих
таборах)
Навчальна практика
(психолого-педагогічна)
Педагогічна практика
Для всіх студентів

Концепція впровадження
медіаосвіти в Україні
(2010 р.)

Починає розвиватися
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Компаративний аналіз системи професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в Угорщині й Україні, здійснений нами

за

структурним, законодавчим, концептуальним і організаційно-педагогічним
напрямами, уможливив виявлення їх спільних й відмінних рис. До спільних
рис відносимо: ступеневу структуру педагогічної освіти, осучаснення змісту
професійної підготовки, організацію навчання за кредитно-модульним
принципом, участь у Болонському процесі, інтеграцію з європейським
освітнім простором, професійну спрямованість навчальних програм й ін.
Серед відмінних рис: розробленість законодавчо-правової бази; наявність
стандарту підготовки вчителів початкових класів, освітньо-кваліфікаційних
рівнів,

тестів

вчительських

на

професійну

спеціальностей;

придатність;
реалізація

можливість

принципів

поєднання

елективності

й

диверсифікації; особливості організаційних основ науково-дослідницької
роботи і педагогічних практик; запровадження медіаосвітніх курсів для
вчителів; забезпечення академічної мобільності студентів й ін.
Як свідчить аналіз українського досвіду професійної підготовки
вчителів початкових класів назріла потреба переглянути її зміст і технології у
зв’язку з наявністю певних недоліків у цій сфері, а саме:
 переоцінкою значення теоретичних знань і недооцінкою ролі
практичної підготовки;
 неузгодженістю

системи

кваліфікацій

із

європейськими

стандартами;
 відсутністю належної профорієнтаційної роботи та відповідної
системи професійного відбору на спеціальність вчителя початкових класів;
 низьким рівнем розвитку психологічної і педагогічної культури
майбутніх учителів початкових класів;
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 недооцінкою значення пошуково-дослідницької, навчально-творчої
і самостійної діяльності студентів у професійному становленні майбутніх
учителів початкових класів;
 непідготовленість вчителів до керівництва педагогічною практикою
студентів (Сотська, 2015).
Порівнявши особливості професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів в Угорщині й Україні, ми дійшли висновку, що в
українських ВНЗ потребує оновлення змісту цієї підготовки, зокрема її
дидактико-методична складова на засадах системного, синергетичного,
компетентнісного, особистісно орієнтованого, інтегративного, діяльнісного,
культурологічного і рефлексивного підходів. Разом із тим потрібно
усучаснити форми, методи і засоби навчально-пізнавальної діяльності
студентів. Загалом кажучи, для вдосконалення педагогічної підготовки
майбутніх учителів початкових класів в Україні вітчизняним науковцям і
педагогам саме в пору актуалізувати у навчальному процесі ВНЗ стратегічні
пріоритети Європейського простору вищої освіти.

3.4. Можливості використання прогресивних ідей угорського
досвіду в теорії і практиці реформування сучасної системи професійної
підготовки вчителів початкових класів в Україні

Перед новітньою педагогічною освітою, зауважує В. Кремень (2011),
постало завдання зберегти позитивні здобутки й досвід української освіти,
збагатити їх інноваційними досягненнями європейських освітніх середовищ
та гармонійно узгодити з українськими.
Наші розвідки засвідчують, що прогресивні ідеї угорського досвіду
професійної підготовки вчителів початкових класів можуть стати на
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допомогу при розбудові системи педагогічної освіти Україні у світлі вимог
Болонського процесу та інтеграційних спрямувань до європейського
освітнього простору.
Визначення

особливостей

професійної

підготовки

вчителів

в

Угорщині дало нам змогу, по-перше, з’ясувати, що професійна підготовка
майбутніх

учителів

поліфункціональністю,
гнучкістю,

відрізняється

цілісністю,

різноспрямованістю,

диверсифікацією,

відкритістю,

системністю,

практикоорієнтованістю,
адаптивністю

до

вимог

Болонського процесу; по-друге, окреслити конкретні засоби подальшого
реформування вітчизняної системи професійної підготовки педагогів завдяки
творчому

використанню

прогресивних

ідей

угорського

досвіду

на

законодавчому, організаційно-педагогічному і змістовно-процесуальному
рівнях. Розгляньмо цірівні:
І. Законодавчий рівень – удосконалення вітчизняного законодавства
щодо педагогічної освіти взагалі та системи професійної підготовки вчителів
початкових класів, зокрема, відповідно до освітніх потреб українського
суспільства, засад Болонського процесу, європейських тенденцій розвитку
вищої педагогічної освіти; втілення на практиці положень Концептуальних
засад реформування середньої освіти «Нова українська школа» (2016).
Актуальними і реалістичними є положення названого вище документа
про те, що «…потрібна докорінна реформа, яка зупинить негативні тенденції,
яка перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України»
(Концептуальні засади, 2016). Тому особлива відповідальність та сподівання
покладаються саме на вчителів початкової школи.
У

Галузевому стандарті

вищої

освіти

(2016)

зазначено,

що

спеціальність «Початкова освіта» передбачає підготовку вчителів початкових
класів, які володіють знаннями, навичками і прийомами навчання всіх
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предметів початкового циклу та вміло використовують їх під час вирішення
педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань. Учителі
початкових класів проводять роботу з виявлення і розвитку здібностей дітей,
формують культуру усного та писемного мовлення, розвивають необхідні
навчальні вміння і навички, форми мислення, виховують любов до
навчальної діяльності, залучають молодших школярів до різних видів
особистої та суспільно корисної діяльності. Звідси важливим завданням
вищої освіти України є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних учителів початкових класів, затребуваних на ринку праці і
здатних працювати у будь-якій країні світу. Для досягнення цієї мети
дипломи українського зразка

мають визнаватися в інших країнах світу.

Такий процес можливий лише за умови розроблення ефективного механізму
акредитації ВНЗ, офіційної реєстрації вчителів початкових класів та
контролю якості підготовки фахівців, що буде відповідати потребам
українського суспільства у вчителях нової формації, європейським та
світовим вимогам. Зокрема, оновлення потребують стандарти для всіх
освітньо-кваліфікаційних

рівнів,

положення

про

практику

вчителів

початкових класів, які забезпечать оновлення змісту їхньої підготовки, в
тому числі методичної.
ІІ. Організаційно-педагогічний рівень.
1. Створення умов для академічної мобільності майбутніх учителів.
Досягнення

ефективної

міжнародної

академічної

мобільності

українських учителів початкових класів у контексті Болонського процесу
реальне лише за умови створення на нормативно-правовій базі системи
національної

академічної

мобільності

та

організаційно-економічного

механізму, визначення джерел фінансування та готовності до партнерства
педагогічних установ і суб’єктів процесу академічних обмінів.
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У контексті стратегічних завдань державної освітньої політики
України академічну мобільність студентів варто розглядати як статтю
наповнення бюджету, а професійну мобільність учителів початкових класів і
викладачів ВНЗ – як механізм підвищення рівня національної освітньої
системи, а також як спосіб виправлення становища у вітчизняній
університетській науці, відставання якої спричинене браком фінансування і
відсутністю сучасного обладнання для навчання і викладання у початковій
школі.
Міжнародна академічна мобільність майбутніх учителів початкових
класів

розвивається

здійснюються

за

в

власні

Україні
кошти

дуже повільно.
або кошти

Поїздки

спонсорів,

за

кордон

закордонних

благодійних фондів тощо. Закордонне навчання і стажування за рахунок ВНЗ
або держави становить менше 10% офіційно оголошуваної кількості
«мобільних українських студентів». Більшість академічних обмінів студентів
відбувається через укладання двосторонніх договорів між університетами
різних країн. Такий стан справ МОН України зафіксувало в «Примірному
положенні про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів
України» (2015 р.), затвердження якого стало бюрократичною формальністю,
що не сприяє розвиткові академічніої мобільності майбутніх учителів
початкових класів (Постанова Кабінету Міністрів № 579, 2015).
Полишено без уваги міжнародну академічну мобільність викладачів
українських педагогічних ВНЗ. Стажування їх у європейських університетах
українські ВНЗ або держава не координують і не фінансують. За цих умов
лише частково розробляються

спільні з

провідними європейськими

університетами наукові програми підготовки вчителів початкових класів.
Міжуніверситетські двосторонні договори

про обмін студентами та

викладачами ВНЗ укладаються епізодично і здебільшого мають однобічній
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характер, оскільки зарубіжні університети фінансують перебування своїх
фахівців за кордоном, на противагу вітчизняним.
Академічну мобільність її учасників МОН України пропонує
фінансувати за рахунок коштів ВНЗ, фондів підтримки й розвитку вищої
освіти, грантів, коштів сторони, яка приймає (Постанова Кабінету Міністрів
№ 579, 2015).
З огляду на європейський (у тому числі угорський) досвід академічної
мобільності студентів і вчителів початкових класів окреслимо завдання для
українського суспільства, вирішення яких дасть змогу виробити стратегію
розвитку академічної мобільності у вищій педагогічній освіті України як
однієї з форм її інтеграції з Європейським науково-освітнім простором. До
них належать нормативно-правове, інфраструктурне, матеріально-технічне
кадрове й інформаційне забезпечення академічної мобільності вчителів
початкових класів, а також супровід академічної мобільності студентів і
вчителів початкових класів, фінансове забезпечення академічної мобільності
студентів і вчителів початкових класів, адаптаційні програми для вчителів
академічних обмінів. Розвиток академічної мобільності викладачів студентів
ВНЗ,

учителів

початкових

класів

сприятиме

інтеграції

України

з

європейським науково-освітнім простором, уможливить вдосконалення
освітніх технологій та піднесення якості української освіти на світовий
рівень. Підгрунтям розвитку вітчизняної педагогічної освіти стане інтеграція
університетської науки з виробництвом. Створення подібної служби
сприятиме надходженню коштів до державного бюджету, які можна
інвестувати в розвиток педагогічної системи освіти України. Робота такого
агентства позитивно вплине на якість трудових ресурсів країни та
можливості працевлаштування.
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2.

Вдосконалення системи професійного відбору на педагогічні

спеціальності, зокрема вчителів початкових класів, через введення тесту на
професійну придатність.
Практика відбору педагогічних працівників, яка існує в Угорщині,
унеможливлює проникнення випадкових осіб у сферу педагогічної освіти.
Утім, на нашу думку, їй бракує тестів психолого-педагогічного спрямування.
В

Україні

основним

критерієм

відбору

майбутніх

студентів

педагогічних ВНЗ є кількість отриманих балів під час ЗНО, а також середній
бал атестата зрілості. При подачі документів на деякі специфічні факультети
абітурієнт проходить співбесіду або творчий конкурс, що не дає змоги
реально оцінити його уявлення про навчання у педагогічному ВНЗ та про
багатогранність й складність роботи вчителя (Садова, 2016).
Відзначимо, що тестування здібностей майбутнього педагога – не
єдиний засіб, який гарантує високу продуктивність професійної діяльності та
якість праці вчителів. Тестування на професійну придатність – це один із
компонентів системи заходів, методів і засобів комплексного врахування
людського фактору в професійній діяльності. Убачаємо, що доцільним буде
впровадження комплексного фахового екзамену з психолого-педагогічних
дисциплін та методик викладання перед

проходженням

студентами

педагогічної практики.
3. Запровадження інноваційних підходів до професійної підготовки
вчителів початкових класів у контексті інтеграції з європейським освітнім
простором задля підготовки вчителів-професіоналів, дослідників, здатних до
самовдосконалення, саморозвитку, рефлексії.
Реалізація

Національної

стратегії

розвитку

освіти

передбачає

підготовку та виховання педагогічних кадрів на засадах безальтернативності
інноваційних підходів до організації навчання та удосконалення підсистем
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освіти, дитиноцентризму, власного безперервного професійного та творчого
зростання.
Наразі у школі змінені підходи до ролі вчителя. В сучасному
суспільстві вчитель повинен творчо, на високому рівні розв’язує складні
професійні проблеми. Для цього потрібно сформувати педагогічні кадри
нового типу, які будуть готові до інноваційної діяльності, а саме: знання
новаторських методик роботи і досвід їх впровадження, налаштованості на
експериментальну діяльність; володіння практичними навичками освоєння
педагогічних інновацій.
Для формування кадрів нового типу, ми пропонуємо, запровадити у
практику роботи вищих педагогічних закладів, за прикладом угорських ВНЗ,
моделювання конкретних педагогічних задач, проведення тренінгових
занятть, планування та здійснення студентами проектів.
4.

Надання більшої автономії педагогічним університетам у

розробленні навчальних програм, введення спецкурсів, спеціалізації за
вибором студентів у межах однієї спеціальності й ін.
На наш погляд, підвищенню ефективності навчального процесу
сприятиме вибір майбутніми вчителями тих дисциплін, які відповідають
їхнім професійним інтересам.
Цінним надбанням угорської педагогічної освіти є організація
активної навчальної діяльності студентів, залучення їх до планування та
керування своєю навчальною траєкторією. Окрім дисциплін за вільним
вибором студента, важливим інструментом індивідуалізації навчання є
спеціалізації за вибором студентів у межах однієї спеціальності.
Беремо під увагу досвід Угорщини в організації навчально-виховної
діяльності студентів на принципах елективності. Впровадження цього
досвіду в Українських ВНЗ сприятиме самореалізації студентів на
професійній ниві та спонукатиме їх до кар’єрного зростання.
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5. Підготовка вчителів-менторів – керівників педагогічної практики.
Уважаємо, що запровадження в Україні, як і в Угорщині,
підготовлених керівників педагогічної практики (менторів) дасть змогу більш
професійно організувати роботу студентів, розширити їхній професійний
кругозір, підвищити якість роботи і контролю. Оскільки під якісним
педагогічним супроводом студент зможе краще розкрити свої індивідуальні
здатності, вирішувати професійні задачі та адаптуватися в новій для себе
ролі.
6. Посилення практичної спрямованості професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів через збільшення обсягу навчальних
годин на педагогічну практику тощо.
На наш погляд, зі збільшенням годин на педагогічну практику
майбутні

вчителі

початкових

класів

глибше

усвідомлять

специфіку

майбутньої професії, поглиблять професійні уміння і навички. Вважаємо за
доцільне

запровадити

угорський

досвід

проведення

щотижневих

консультацій з керівниками практики, де студенти можуть обговорити
виникнувші запитання та знайти рішення певних задач.
7. Організація

позааудиторних

навчально-виховних

заходів

спортивного спрямування.
Зі створенням в Угорщині спортивних клубів на базі ВНЗ та
проведення ними позааудиторних заходів культивується здоровий спосіб
життя та покращується рухова активність студентів – майбутніх учителів. Це
позитивно впливає на їхню розумову і фізичну діяльність. У своїй навчальній
діяльності ці вчителі сприятимуть розвиткові фізичних якостей дітей та
прищеплюватимуть їм навички здорового способу життя. Таким чином,
угорський досвід організації у ВНЗ спортивних заходів буде корисним і для
українських студентів.
ІІІ. Змістовно-процесуальний рівень.
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1. Реформування змісту підготовки вчителів початкових класів на
основі компетентнісно-орієнтованого підходу, посилення дослідницької
спрямованості форм і методів навчання у педагогічних ВНЗ
Згідно з Постановою Міністерства Людських Ресурсів «Про спільні
вимоги підготовки педагогів та підготовчі й вихідні вимоги певних деяких
педагогічних факультетів 8/2013. (I. 30.)» педагогічна освіта країни повинна
ґрунтуватися на наукових здобутках та на засадах компетентнісного підходу,
позаяк

формування

професійної

мотивації

неможливе

без

розвитку

професійних компетентностей, а педагогічну майстерність складно розвивати
без урахування мотивів навчально-професійної діяльності. Вважаємо за
доцільне реформувати зміст професійної підготовки вчителів початкових
класів в Україні на основі компетентністного підходу до їхнього навчання,
що дасть можливість сформувати компетентного педагогічного працівника.
2. Диверсифікація навчальних планів й освітніх програм.
Актуалізуємо проблему адаптації навчальних планів і програм
навчання до майбутніх потреб, підвищення адекватності вищої освіти
перспективам соціально-економічного розвитку, посилення практичної
спрямованості підготовки фахівців відповідно потреб суспільства, надання
студентам можливостей постійно відновлювати професійні знання, навички і
вміння як у межах формальної, так і неформальної та інформальної освіти,
розроблення системи моніторингу конкурентоспроможності фахівців.
3. Забезпечення єдності теоретичних і практичних складових системи
професійної підготовки
Одним із головних засобів утілення угорського досвіду в професійну
підготовку вчителів початкових класів в Україні є гармонізація теоретичних і
практичних компонентів професійної підготовки. При укладанні навчальних
планів спеціальності «Початкова освіта» у педагогічних ВНЗ України
доцільно брати до уваги зміст угорських освітніх програм, які є практико-
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орієнтованими. Професійна підготовка в Угорщині щільно пов’язана з
науково-дослідницькою, педагогічною і непедагогічною діяльністю. Аналіз
організаційно-дидактичних засад підготовки вчителів початкових класів
спонукає до розгляду можливостей реорганізації навчального процесу через
збільшення питомої ваги практичного навчання майбутніх

учителів

початкових класів та введення елементів гібридизації у професійне навчання
та вищу педагогічну освіту. Виявлено відставання в обсягах навчальних
практик у структурі навчальних планів українських ВНЗ порівняно з
угорськими. Така істотна різниця вказує на необхідність збільшення
кількості годин практичної і професійної підготовки.
4. Введення до навчальних планів професійної підготовки вчителів
початкових класів медіаосвітніх дисциплін.
Медіаосвіта оголошена ЮНЕСКО пріоритетним напрямом освітнього
процесу ХХІ ст.
Розвиток ІКТ та системи мас-медіа потребує цілеспрямованої
підготовки вчителів до фахового користування ними. Різноманітні медіа
(преса, радіо, кіно, телебачення, Інтернет) великою мірою впливають на
формування моральних якостей дітей і молоді (Концепція впровадження
медіаосвіти, 2010). Отже, в умовах українських ВНЗ викладачі мають
підготувати майбутніх учителів до педагогічної праці у складному
інформаційному просторі, сформувати у них медіаграмотність із метою
подальшого навчання школярів критично ставитися до інформації, отриманої
з різних медіа. Медіаграмотність майбутніх учителів відкриває можливості
для інтенсивного впровадження основ медіаосвітньої та аудіовізуальної
грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах.
Таким чином, розроблення і упровадження у педагогічних ВНЗ
України

спецкурсу

«Медіаосвіта»

методичного забезпечення.

потребує

сучасного

навчально-
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5. Посилення уваги до організації науково-дослідної і проектної
діяльності студентів.
Становить інтерес угорський досвід організації центрів науководослідної і проектної діяльності студентів. Створення подібних центрів в
українських ВНЗ дасть змогу розвивати пізнавальну активність студентів,
формувати дослідницькі вміння та вміння організовувати свою працю. На
думку угорських учених, саме це дасть змогу зрештою реалізувати одну з
основних компетентностей майбутніх учителів – розвиток навчальних
компетентностей учнів, необхідних їм упродовж життя.
Акцентуємо на важливості грантової діяльності ВНЗ Угорщини. Тож
участь українських студентів у національних і грантових програмах дасть
можливість набути практичного досвіду, опанувати проектний підхід і взяти
участь у суспільно корисній діяльності.
В угорських університетах студенти мають змогу виконувати
пошуково-творчі, дослідницькі завдання. Беручи участь у студентських
наукових круглих столах чи студентських конференціях, вони обговорюють
результати своїх досліджень.
Убачаємо,

що

запозичення

угорського

досвіду

організації

позапрограмних заходів та застосування матеріальних і нематеріальних
заохочень стимулюватиме формування інтересу студентів вітчизняних ВНЗ
до науково-дослідної роботи.
6. Творче

поєднання

традиційних

й

інноваційних

технологій

навчання.
Щоб підготувати вчителів для «нової освіти Європи», у Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки наголошується на
модернізації діяльності педагогічних ВНЗ, зокрема завдяки інтеграції
традиційних педагогічних і новітніх ІКТ-засобів навчання. Постала потреба в
обґрунтованому й послідовному запровадженні перспективних технологій,
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раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної
діяльності в освіті. А у зв’язку з цим розроблено нові («Наука в
університетах» та ін.) та модернізовано наявні державні

програми

(«Учитель»). Серед очікуваних результатів реалізації Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки – підготовка і виховання
педагогічних кадрів, здатних упроваджувати інноваційні підходи до
організації

навчально-виховного

процесу,

особистого

професійного

зростання (Указ Президента, 2013).
Відомо, що ефективне засвоєння теоретичних знань та оволодіння
практичними вміннями й навичками залежать від форм і методів організації
навчальних занять. Як свідчить досвід Угорщини, навчання вчителів
початкових класів здійснюється завдяки використанню нетрадиційних форм
занять (проведення семінарів у невеликих групах, обговорення і дебати,
практичні заняття, які проводять студенти, презентації, практикуми й
інтегровані

три годинні заняття), основних методів навчання («Техніка

акваріуму», пізнавально-дидактичні ігри, аудіовізуальний метод навчання,
«Дерево рішень», метод проектів, «Карусель», «Занурення»).
На сучасному етапі «євро навчання» методи підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині спонукають до вирішення проблемних
ситуацій, що виникають в реальній професійній діяльності, заохочують
працювати в команді, здійснювати дослідження у професійній сфері. Це дає
змогу не лише краще засвоювати знання, уміння і навички, а й формувати
професійні якості студентів. Отже, послуговування новітніми методичними
рекомендаціями у справі підготовки майбутніх учителів початкових класів
сприятиме

їхньому

професійному

зростанню

та

наближенню

до

європейських освітніх стандартів.
7. Широке впровадження у процесі навчання майбутніх учителів
сучасних ІКТ-засобів.

217

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які
формують в студентів уміння оперувати і управляти інформацією, швидко
приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати
основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного
суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються
в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи
освіти.
Використання

комп’ютерних

програм,

електронних

засобів

навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при
використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в викладання у ВНЗ
України виникають проблеми: недостатнього матеріально-технічного та
науково-методичного

забезпечення

навчальних

закладів;

недостатньої

розробленості методики використання сучасних інформаційних технологій
навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
недостатньої підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному
процесі

засобів

сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій;

відсутності у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних
технологій навчання.
Впровадження

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

навчальний процес – це один із шляхів. Для широкого впровадження у
процес навчання майбутніх учителів засобів сучасних інформаційнокомунікаційних технологій: комп’ютери мають перейти із класу інформатики
у

навчальні

авдиторії;

повинні

розроблятися,

створюватися

та

впроваджуватися розвивальні освітні програми, які сприятимуть адаптації до
життя в інформаційному суспільстві; процес навчання має вибудовуватись
так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту,
формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок,
які застосовуються в різних професійних ситуаціях.
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8. Укладання студентами портфоліо як важливої складової процесу
навчання.
Зазвичай,

портфоліо,

угорські

студенти

складують

під

час

проходження практи у школі. Оформлюється у вигляді творчої папки (книги)
студента з додатком його робіт, представлених у вигляді текстів, розрахунків,
тестів, електронних версій, фотографій, відеозаписів тощо. Наразі багато
ВНЗ Угорщини пропонуют створювати власні портфоліо протягом всього
процесу навчання. Вони являють собою збірку різних творчих, проектних,
дослідницьких робіт студента, а також опис основних форм і напрямків його
навчальної й творчої активності: участь у наукових конференціях, конкурсах,
навчальних та інших практиках, проходження курсів, спортивні та художні
досягнення й ін.
Вважаємо, що укладання портфоліо, за прикладом угорських студентів
після завершення практики чи на протязі всього процесу навчання дасть
можливість скласти враження про динаміку навчальної й творчої активності
студента, спрямованості його інтересів, характер професійної підготовки,
допоможе

накопичити

інструмент

для

майбутньої

роботи

та

працевлаштування, критично оцінити власну професійну підготовку до
роботи

з

учнями.

Також

портфоліо

допоможе

молодому

фахівцю

продемонструвати роботодавцю свої знання, вміння, компетентності та
професійні якості, що важливі у професійній діяльності.

Висновки до третього розділу

У процесі дослідження з’ясовано, що у професійній підготовці
вчителів початкових класів в Угорщині особлива увага приділяється
медіаосвіті, яка забезпечує розвиток рефлексії і критичного мислення як
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складових медіа-грамотності, та формування медіакультури, вмінь вибирати
потрібну інформацію, інтерпретувати, аналізувати й оцінювати медіатексти
тощо. Зазначимо, що угорські вчені виокремлюють дві концепції медіаосвіти:
1) естетичну, орієнтовану на оволодіння основними законами та на
опанування мови медіатекстів, що дає можливість формувати естетичний
смак, здатність до естетичного аналізу й сприйняття; 2) семіотичну,
основним поняттям якої є «мова медіаосвіти», спрямована на формування
вмінь текстуального аналізу образів, записаних на носієві звуків тощо.
Курикулум підготовки вчителів початкових класів в Угорщині містить
навчальну програму курсу «Кіно і медіаосвіта». Основна мета курсу –
ознайомити

студентів

із

генезисом

медіа,

основними

аспектами

функціонування масових комунікацій та формування медіаграмотності. Курс
спрямований на формування низки професійних компетентностей: здатності
проектувати і реалізовувати навчальну програму дисципліни «Кіно і
медіаосвіта» (автономно або інтегровано); готовності застосовувати сучасні
технології

медіаосвіти;

вміння

використовувати

методи

наукового

дослідження; здатності до професійної взаємодії з колегами (на шкільному,
регіональному і міжнародному рівнях); готовності до самоосвіти.
Встановлено, що важливою умовою підвищення ефективності
професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщини

є

інформатизація навчального процесу – широке використання у навчальному
процесі нових ІТ, зокрема інформаційної продукції на відео-, аудіо- і
цифрових носіях за допомогою відповідної техніки, створення ІКТосвітнього середовища.
Здійснено порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині й Україні за такими критеріями:
кількість ВНЗ, що готують вчителів початкових класів; розробленість
нормативно-правової

бази,

наявність

стандарту

підготовки

вчителів
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початкових класів; відповідність стандартів й оцінок ECTS; освітньокваліфікаційні рівні; поєднання вчительських спеціальностей; тест на
професійну придатність; реалізація принципів елективності й орієнтація на
диверсифікацію навчальних курсів у процесі підготовки вчителів; організація
науково-дослідної
обов’язковість

роботи;

проходження

види

педагогічних

педагогічної

практик

практики;

у

школі;

запровадження

медіаосвіти для вчителів; забезпечення академічної мобільності студентів.
Порівняльний аналіз дав змогу виявити спільні й відмінні підходи до
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині й
Україні.
До спільних підходів належать ступенева структура вищої освіти,
оновлення змісту професійної підготовки, організація навчання за кредитномодульним принципом, участь у Болонському процесі, орієнтація на
інтеграцію з європейським освітнім простором, фундаменталізація змісту
освіти,

професійна

одночасного

спрямованість

навчання

за

двома

навчальних

програм,

вчительськими

можливість

спеціальностями,

стандартизація підготовки, упровадження компетентнісного підходу до
навчання та оцінювання навчальних досягнень.
З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх учителів початкових
класів в Україні відрізняється наявністю значно більшої кількості ВНЗ, які
проводять підготовку вчителів, відсутністю галузевого стандарту підготовки
вчителів для рівня «Магістр» в Україні, стандартизованістю структури
навчального плану та суворими приписами щодо поєднання вчительських
спеціальностей, обмеженістю вибору напрямів другої спеціалізації, меншої
тривалістю педагогічної практики, відсутністю підготовки вчителя-ментора,
невисоким

рівнем

науково-методичного,

матеріально-технічного

й

інформаційного забезпечення.
Узагальнення

результатів

наукового

пошуку

уможливило
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формулювання

науково-методичних

рекомендацій

щодо

використання

прогресивних ідей угорського досвіду в теорії і практиці реформування
сучасної системи професійної підготовки вчителів початкових класів в
Україні на таких рівнях:
-

законодавчому

рівні:

вдосконалення

чинного

вітчизняного

законодавства щодо педагогічної освіти взагалі та системи

професійної

підготовки вчителів початкових класів зокрема, відповідно до освітніх
потреб українського суспільства, Болонського процесу, європейських
тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти; втілення на практиці
положень Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова
українська школа» (2016).
- організаційно-педагогічному рівні: створення умов для академічної
мобільності майбутніх учителів; вдосконалення системи професійного
відбору на педагогічні спеціальності, зокрема вчителів початкових класів,
через

введення

тесту

на

професійну

придатність;

запровадження

інноваційних підходів до професійної підготовки вчителів початкових класів
у контексті інтеграції з європейським освітнім простором задля підготовки
вчителів-професіоналів,
саморозвитку,

дослідників,

рефлексії;

надання

здатних

до

самовдосконалення,

більшої

автономії

педагогічним

університетам у розробленні навчальних програм, введення спецкурсів,
спеціалізації за вибором студентів у межах однієї спеціальності

й ін.;

посилення практичної спрямованості професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів через збільшення обсягу навчальних годин на
педагогічну

практику;

підготовка

вчителів-менторів

–

керівників

педагогічної практики; організація позааудиторних навчально-виховних
заходів спортивного спрямування;
- змістовно-процесуальному рівні: реформування змісту підготовки
майбутніх

учителів

початкових

класів

на

основі

компетентнісно-
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орієнтованого підходу, посилення дослідницької спрямованості форм і
методів навчання у педагогічних ВНЗ; диверсифікація навчальних планів й
освітніх програм; забезпечення єдності теоретичних і практичних складових
системи професійної підготовки; введення до навчальних планів професійної
підготовки вчителів початкових класів медіаосвітніх дисциплін; посилення
уваги до організації науково-дослідної і проектної діяльності студентів;
творче поєднання традиційних й інноваційних технологій навчання; широке
впровадження у процесі навчання майбутніх учителів сучасних ІКТ-засобів;
укладання студентами портфоліо як важливої складової процесу навчання.

Результати

дослідження,

відображені

у

розділі,

викладено

в

публікаціях автора (Годлевська, 2013a; Годлевська, 2014a; Годлевська, 2014b;
Годлевська, 2012a; Годлевська, 2012b; Годлевська, 2012с; Годлевська, 2012d;
Годлевська, 2012e; Годлевська, 2012f; Годлевська, 2014d; Годлевська, 2015a;
Годлевська, 2016c; Годлевська, Кобюк, 2014; Hodlevska, 2016, Годлевська,
2015e; Hodlevska, Ogienko & Litovchenk, 2015).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Узагальнення

результатів

дослідження

професійної

підготовки

майбутніх учителів початкових класів у коледжах і університетах Угорщини
задля з’ясування можливостей творчого використання прогресивних ідей
угорського досвіду в системі педагогічної освіти України свідчить про
досягнення мети й вирішення завдань дослідження та дає підстави до таких
висновків:
1. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів у коледжах та університетах Угорщини становить значний інтерес для
українських та зарубіжних педагогів, проте не дістала системного
висвітлення й не була предметом спеціальних наукових досліджень пошуків.
Дослідження генезису педагогічної освіти в Угорщині, довело, що
реформування системи професійної підготовки вчителів початкових класів
зумовлено

соціально-історичними

і

суспільно-політичними

умовами

поступу, що відбуваються у суспільстві та щільно пов’язано з еволюцією
початкової школи на різних етапах культурно-історичного процесу.
Основоположні

поняття,

що

окреслюють

систему

професійної

підготовки вчителів початкових класів Угорщини, зокрема, «професійна
підготовка

майбутніх

учителів

початкових

класів»,

«професійна

компетентність учителів початкових класів» та ін. є поліфункціональними й
багатоаспектними,

розкривають

її

динамічність

та

відповідність

європейським стандартам законодавчо-правової бази педагогічної освіти.
2. Особливостями організації професійної підготовки в

Угорщині

майбутніх учителів початкових класів, яка здійснюється на базі коледжів та
університетів є вертикальна інтеграція ступенів навчання, варіативність
моделей, складання екзаменів на професійну придатність під час вступу до
навчальних закладів, створення студентам умов для вибору освітніх програм
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подвійних спеціальностей і дисциплін у межах навчального плану та
послідовного їх засвоєння, академічна мобільність студентів.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в
Угорщині ґрунтується
підходів

–

на комплексному застосуванні методологічних

системного,

синергетичного,

компетентнісного,

культурологічного, особистісно орієнтованого, контекстного, діяльнісного і
рефлексивного. Тоді як основними принципами організації і функціонування
цієї є соціальна детермінованість, гуманізм, демократизація, системність,
фундаменталізація, інноватизація, модульність, гнучкість, випереджальність,
неперервність.
Пріоритетом

реформування

педагогічної

освіти

в

Угорщині

є

оновлення змісту професійної підготовки вчителів початкових класів, яке
здійснюється на засадах дослідницької парадигми, орієнтує розвиток
здатності вчителів до дослідницької діяльності, використання супровідної і
паралельної моделей реалізації змісту.
Особливістю

навчальних

планів

освітніх

програм

професійної

підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині є їх
компетентністна і практична орієнтованість, дослідницька спрямованість,
модульність, варіативність, єдність теоретичного і практичного компонентів,
спрямованість на самостійну роботу, диверсифікація, міждисциплінарність.
Педагогічна практика (загальна, спеціальна, індивідуальна) посідає
чільне місце у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Вона вирізняється наскрізністю, наступністю, акцентуванням рефлексії
особистого досвіду. Її ефективності сприяє підготовка керівників практики –
менторів.
3. Використання форм та методів навчання майбутніх учителів
початкових класів у коледжах та університетах Угорщини набуло певних
тенденцій, провідними з яких є: перехід від фронтальної і групової
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організації навчальної діяльності до індивідуально-групової; гармонічне
поєднання традиційних форм навчання (лекція, семінар, бесіда й ін.) з
новітніми (рефлексивні семінари, тренінги, рольові ігри тощо); застосування
інноваційних методів навчання (метод проектів, мікровикладання, портфоліо
й ін.); підвищення ролі суб’єктності й самостійності студентів у процесі
навчання, залучення їх до дослідницької роботи; використання інноваційних
технологій навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектні,
контекстні,

особистісно

орієнтовані,

дослідницько-орієнтовані,

мультимедійні).
Особливостями форм та методів навчання є їх диверсифікація,
дослідницька
рефлексивність,

спрямованість,
широке

інноваційність,

застосування

сучасного

інтерактивність,
інформаційно-

комунікаційного забезпечення.
4. Обґрунтовано перспективні напрями вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині. Провідними з
них є медіаосвіта (впровадження до навчальних планів коледжів та
університетів медіаосвітніх курсів, що слугує опануванню майбутніми
вчителями початкових класів сучасних мас-медіа, формуванню у них
медіакультури, медіаграмотності й медіакомпетентності) і інформатизація
навчального процесу (Інтернет-читальні зали для студентів, інфраструктура
комп’ютерних класів, системи моніторингу, електронні навчальні програми,
електронні системи реєстрації, Веб-сайти і медіа-портали, послуги в галузі
інформаційних технологій тощо, що сприяє підвищенню ефективності
навчального процесу, має якісний вплив на організацію, зміст, форми та
методи навчання).
5. Визначено спільні та відмінні риси у професійній підготовці
майбутніх учителів початкових класів в Угорщині й Україні. До спільних рис
у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів в Угорщині й
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Україні відносимо ступеневу структуру педагогічної освіти, осучаснення
змісту професійної підготовки, організацію навчання за кредитно-модульним
принципом, участь у Болонському процесі, інтеграцію з європейським
освітнім

простором,

можливість

одночасного

навчання

за

двома

вчительськими спеціальностями й ін. Відмінними рисами є підходи до
розроблення і структури навчальних планів, рівнів науково-методичного,
матеріально-технічного й інформаційного забезпечення навчального процесу,
а також тривалість педагогічної практики студентів, наявність підготовки
вчителів-менторів тощо.
Узагальнення прогресивних ідей угорського педагогічного досвіду
професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів дало змогу
з’ясувати можливості їх творчого використання у системі педагогічної освіти
України

на

законодавчому,

організаційно-педагогічному і

змістовно-

процесуальному рівнях.
Проведене

дослідження

не

вичерпує

всіх

аспектів

окресленої

проблеми. До подальших напрямів наукових пошуків вважаємо за доцільне
віднести:

порівняльно-педагогічні

дослідження

проблем

професійного

розвитку вчителів початкових класів, проблеми медіаосвіти вчителів
початкових класів та їх підготовки до використання інноваційних технологій
навчання в школі, до роботи в умовах полікультурного середовища, до
навчання дітей з особливими потребами.
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Додаток Б
Таблиця Б1
Словник основних термінів дослідження
a felsőoktatás minösége

якість вищої освіти

a képzés tartalma

зміст навчання

általános iskolai oktatás

початкова освіта

egyetem

університет

felsőoktatás

вища освіта

főiskola

коледж

gyakorlat

практика

gyógypedagógus

учитель для дітей з с особливими
потребами

képzésі és kimeneti követelmények

стандарт вищої освіти

középiskolai tanár

вчитель старших середніх класів

mentor

вчитель-наставник

módszer

метод

nevelés

виховання

oklevél

диплом

oktatási programok

навчальна програма

oktatási rendszer

система освіти

óvodapedagógus

вчитель дошкільних закладів

pedagógiai-szakmai szolgáltatások

педагогічно-професійні послуги

szabadon választható

дисципліни за вибором студентів

szakdolgozat

бакалаврська робота

szakmai képzés

професійна підготовка

szakmai kompetenciája

професійна компетенція

tanárand

вчитель молодших середніх класів

tanító

вчитель початкових класів

tanítóképzés

підготовка вчителя початкових класів

tanterv

навчальний план

záróvizsga

випускний державний екзамен

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної
бази дослідження

269

Додаток В
Прогресивні ідеї видатних угорських педагогів
Таблиця В.1.
№
п/п
1
1.

Короткі відомості
про автора
2
Пал Керестурі
(1589 – 1655) –
викладач
Дюлафегерварської
вищої школи

2.

Янош Толнаї Далі
– навчався в Англії
і Голландії, де
перейняв ідеї
пуританізму
англійця
Аммесіуса.
Янош Апацаї-Чере
(1625 –1659) –
прихильник і
послідовник
Декарта
Матяш Бел
(1684 – 1719) –
директор
Пожонського ліцею

3.

4.

Основні ідеї

Праці

3
4
Прагнув запровадити в школах
вивчення реальних предметів, передові
методи навчання і виховання.
Вважав за доцільне одночасно
навчати учнів читанню і письму, при
вивченні предметів поступово переходив
від простих елементів до більш складних,
засуджував примусовість у навчанні,
виступав проти фізичного покарання
учнів, позитивно оцінював гру, відводячи
їй певний час у навчальному процесі.
Застосовув у свої практиці елементи
змагання між учнями.
Пропагував фізичну працю не лише  Технометрія;
як засіб виховання, але й як елемент
 підручник
освіти.
логіки «Ramus
Навчав місцевих жителів письму та antiskolasztikus
читанню, особливо тих, які залишалися logikája».
поза школою.
Прагнув
сворити
універсальну
систему знань, необхідних для життя.
Висловив ідею про створення єдиної
шкільної системи з трьома ступенями:
нижчим, середнім і вищим.
Стояв на позиції пієтизму.
Удосконалив навчальний план, у
відповідності до якого запровадив у ліцеї
вивчення географії.
Вперше в угорській школі ввів
вивчення історії.
З його ініціативи вперше в угорській
школі запроваджено вивчення іноземної
мови.
Поліпшення методів викладання. Він
вважав, що вчитель повинен враховувати
особливості кожного з своїх вихованців.
З його ініціативи запроваджено в школах
показові уроки, а також обов’язкові
закони для учнів .

«Угорська
енциклопедія»
(1653 – 1655)
 «Історія
європейських
держав»;
 «Географічні та
історичні
відомості про
нову
Угорщину»;
 «Путівник
угорської
мови» та ін.
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Продовження таблиці В.1.
1
5.

6.

7.

2
Дердь Мароті
(1715 – 1744) –
професор
Дебреценського
колегіуму
Іштван Лошонці
(1709 – 1780) –
директор
Надькереської
школи
Ференц Казінці
(1759 – 1831) –
шкільний інспектор

3
4
Поліпшення викладання математики. «Арифметика
Використання подано багатозадач, або майстерність
взятих із практичного життя, замість обчислення»
застосування латинської термінології.
Зіграв видатну роль у справі «Потрійці малі
поширення угорської мови.
дзеркала» (1771)
Аналізує роботу початкової школи,
різко засуджує її латинізацію, вимагає
навчання на рідній угорській мові.
Вводить у навчання в початковій
школі географію.
Добився, щоб у кожному
селі  «Спогади про
працювала початкова школа на рідній
моє
мові.
поприще»;
Висловлював ідеї єдності навчання і  «Офіційна
виховання, що повинно на думку автора,
вступна
бути основою роботи вчителя.
бесіда»;
Приділяє велику увагу особистості  «Циркуляр»;
вчителя, вимагаючи від нього самоосвіти,  «Думка
підвищення
культурного
рівня,
Ференца
вироблення самопереконань. Учитель,
Казінці про
підкреслює видатний угорський педагог,
одне питання
має бути взірцем, майстром своєї справи.
елементарних
Для виховати благородно мислячого
шкіл»;
майбутнього
покоління,
потрібно  «Міркування»
пробуджувати і плекати у дітей добрі,
;
позитивні почуття.
 Переклад на
Висловлює думку, що в школі
угорську мову
потрібно звертати увагу на виховання
ряду праць
дівчат у такій же мірі, як і на виховання
Жана Жака
хлопців.
Руссо.
Добивався, щоб органи місцевої
влади відводили школам земельні
ділянки, на яких учні поглиблювали б
свої теоретичні знання, навчалися б
застосовувати їх на практиці, вели б
спостереження, а також організації при
кожній школі бібліотеки та видання
настінних географічних карт.
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Продовження таблиці В.1.
1
8.

9.

2
Янош Варга
(1804 – 1875) –
засновник угорської
педагогічної
літератури, з
1835 р. член
Угорської академії
Наук

Петер Вайда
(1808 – 1846) –
професор
Сарваського
євангелійського
ліцею, редактор і
співробітник
багатьох журналів,
автор
наукових
статтей і праць,
член-кореспондент
Угорської Академії
наук і дійсний член
літературного
товариства
Кішфолуді.

3
4
Дбав про підготовку педагогічних  «Книга для
кадрів.
керівництва
Доводить, що завданням навчання є
початковим
розвиток
дитячих
здібностей
при
навчанням і
допомозі самодіяльності, що навчання
вихованням»
повинно виходити з наочності і йти по
(1837);
шляху від знайомого до незнайомого, від  «Педагогіка
простого до складного; що в гармонійній
гімназії»
єдності з розумовим розвитком повинен
(1873)
відбуватися і фізичний розвиток.
Поділяв погляди Песталоцці та
доводив необхідність рівного розподілу
навчальних предметів гуманітарного і
реального
циклів
(паралельно
з
вивченням алгебри і тригонометрії
вивчати географію та астрономію).
Відстоював позиції єдиної державної
системи навчання.
Під кінець життя педагог став
прихильником англійського позитивізму.
Вважав, що у початковій школі учнів  Підручники з
необхідно ознайомити з основами наук, в угорської мови,
середній школі поглибити ці знання, гігєни,
особливо про природу і суспільство. У природознавств
вищій школі учень має засвоїти «все а
та
інших
прекрасне і величне, що будь-де галузей наук;
винайшов допитливий людський розум».  Угорська
Серед ланок виховної роботи виділяє абетка;
моральне, розумове, фізичне і трудове  «Моральні
виховання, а також викловлює думку, що бесіди» (1839
освіта є такою ж важливою для народу, р.);
як і політичні права.
Прагнув зруйнувати стіну, яка  Програма
відділяла школу від життя. Він організації
пропонував навчання дітей основам Пештскої вищої
різноманітних
професій,
одночасно школи (1840);
озброюючи їх теоретичними знаннями,  «Історія
потрібними їм у майбутній практичній природи
для
діяльності.
дітей»;
Наголошував на тому, що вчитель  Стаття «Життя
повинен пізнати темперамент, вік, народних мас»
здібності, стан здоров’я, наміри, плани на
майбутнє кожної дитини і врахувати все
це в своїй роботі. Також науковець
вимагав від учителів застосовувати
різноманітні методи навчання .
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Продовження таблиці В.1.
1
10.

2
Габор Серемлеї

3
Розглядає різні ідеї виховання,
особливу увагу приділяє моральному і
розумовому вихованню.
Висловлює погляди з дидактики та
спеціальних методик викладання в
народних школах арифметики, грамоти,
читання, релігії, етики, гігієни, граматики
і т. д.

11.

Мор Карман
(1843 – 1915) –
викладач
педагогіки, етики і
психології в
Будапештському
університеті, з 1783
– головний секретар
Державної ради
освіти Угорського
королівства,
головний редактор
(1873 – 1882)
журналу «Угорська
освіта»

Прихильник ідеї Гербарта, бажав
піднести педагогіку до рівня інших наук,
обґрунтувати її теоретично, розробити
систему педагогічної науки, основою якої
він вважав ідеалістичну філософію.
Головне місце в його едагогічній
системі посідає діяльність учителя, який
має формувати в учнів під час навчання
моральні поняття.
Довів суспільну необхідність і
можливість виховання.
Суворо виступав проти механічного
заучування і вимагав активних методів
викладання: використання наочності,
правильних
асоціацій,
розвитку
розумової діяльності дитини.
Методика М. Кармана вперше в
Угорщині
врахувала
психологічні
особливості учнів.
Заслуга видатного педагога-науковця
Угорщини Мора Кармана полягає в тому,
що він всю свою педагогічну діяльність
спрямовував на піднесення рівня освіти
угорського
народу,
пристосовуючи
вчення Гербарта до умов своєї країни .

4
Нова філософія»
(Пешт, 1841);
«Поетика»
(Пешт, 1844);
«Педагогіка»
(Шарошпатак,
1845) – перший
угорськомовний
підручник з
педагогіки;
«Підручник
географії»
(Шарошпатак,
1845).
 Навчальний
план та
інструкцію, які
визначали
роботу
угорських
середніх шкіл
протягом
багатьох
десятиліть.
 Вимоги щодо
уніфікації
освіти і
шкільної
системи;
 Памфлети
проти
конфесіоналізм
у;
 Праці в галузі
методики
навчання,
діяльність по
підготовці та
перепідготовці
педагогічних
кадрів.

273

Продовження таблиці В.1.
1
12.

2
Ласло Надь
(1857 – 1931) –
викладач педагогіки
та психології в
Будапештському
педагогічному
училищі, редактор
журнал «Угорське
педучилище»
(«Magyar
Tanitoképző»).

3
З його ініціативи в 1896 році був
скликаний Другий загальний конгрес у
справах освіти, матеріали якого Л. Надь
як відповідальний секретар конгресу
узагальнив у тритомнику. Ця праця
одержала
визнання
учительської
громадськості
і
була
відзначена
королівським дипломом.
Вів боротьбу за створення єдиної
незалежної вчительської організації. Був
ініціатором відкриття перших будинків
учителів у 1898 році.
У 1906 р. організовує Угорське
товариство по вивченню дітей, яке в 1913
р. нараховувало вже 1200 членів.
Під його керівництвом з 1909 р.
починає виходити журнал «Дитина», а з
1911 р. «Музей дитячого навчання».
За його ініціативою в 1913 році
відбувся Конгрес з питань вивчення
дітей, а в 1914 р. в Будапешті було
організовано дослідну школу під назвою
«Нова школа».
Організував психологічні лабораторії
при педагогічних училищах.

4

Додаток систематизовано автором на основі джерел: Commenius,
1966; Magyarország nemzeti iskolák, 1980; Гомонай, 1969; Glatz, 2000;
Hegedüs, 1995; Péter, 1994; Németh, 2005.
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Додаток Д
Таблиця Д.1
Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
в коледжах та університетах Угорщини
Рік
2011
2011
1997

2012

2013

Назва закону угорськоюю мовою
2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti
felsőoktatásról
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti
köznevelésről
277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a
pedagógus-továbbképzésről,
a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben
részt
vevők
juttatásairól és kedvezményeiről
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a
kerettantervek
kiadásának
és
jóváhagyásának rendjéről
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a
tanári
felkészítés
közös
követelményeiről és
az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről

Назва закону українською мовою
CCIV. Закон про національну вищу
освіту за 2011 р.
CXC. Закон про національне суспільне
виховання за 2011 р.
277/1997. (XII. 22.) Урядова постанова
про перепідготовку педагогів, про
екзамен по педагогічній спеціальності,
та про дотації й пільги для учасників
перепідготовки
51/2012. (XII.21.) Постанова EMMI
(Міністерство Людських Ресурсів) про
порядок
видання
й
схвалення
основного навчального плану
8/2013. (I. 30.) Постанова Міністерства
Людських Ресурсів про спільні вимоги
підготовки педагогів та підготовчі й
вихідні
вимоги
певних
деяких
педагогічних факультетів

Джерело
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=A1100204.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=99700277.KOR

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1200051.emm

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1300008.emm
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2002

2015

2012

2013

1993

2012

2016

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az
érettségi
vizsga
részletes
követelményeiről
87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi
CCIV.
törvény
egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a
Nemzeti
alaptanterv
kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a
pedagógiai
szakszolgálati
intézmények működéséről
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az
egyes
kulturális
közalkalmazotti
munkakörök betöltéséhez szükséges
képesítési és egyéb feltételekről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási
intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
322/2016. (X. 27.) Korm. Rendelet a
Szakképzési Hídprogramban részt
vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a
részt vevő pedagógusok pótlékáról

40/2002. (V. 24.) Постанова OM про
детальні вимоги до екзамену на атестат
зрілості
87/2015. (IV. 9.) Постанова уряду про
виконання деяких розпоряджень CCIV.
закону за 2011 р. про національну вищу
освіту
110/2012. (VI. 4.) Постанова уряду про
видання, введення та застосування
Національного Основного Навчального
плану
15/2013. (II. 26.) Постанова EMMI про
діяльність педагогічних професійних
закладів
2/1993. (I. 30.) Постанова MKM
(Міністерство культури й освіти) про
кваліфікаційні та інші умови необхідні
для
зайняття
вакансій
деяких
культурних службових посад
20/2012. (VIII. 31.) Постанова EMMI
про діяльність навчально-виховних
закладів та використання назв освітніх
закладів
322/2016. (X. 27.) Постанова уряду про
стипендію учнів, які беруть участь у
профпідготовчій програмі, та про
доплату педагогам-учасникам

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0200040.om
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1500087.kor

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1200110.kor

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1300015.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=99300002.MKM

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1200020.emm

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1600322.kor
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2015

2013

2006

2008

2005
2003

139/2015. (VI. 9.) Korm. Rendelet a
felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új
képesítések jegyzékbe történő
felvételéről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet
a
pedagógusok
előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről

139/2015. (VI. 9.) Постанова уряду про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
перелік кваліфікацій, які можна d=a1500139.kor
здобути у вищій освіті та про взяття на
перелік нових квліфікацій

137/2008. (V. 16.) Korm. Rendelet az
idegennyelv-tudást igazoló államilag
elismert nyelvvizsgáztatásról és a
külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok
Magyarországon történő honosításáról
152/2005. (VIII. 2.) Korm. Rendelet az
Útravaló Ösztöndíjprogramról
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet az egyes
szakképesítések
szakmai
és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0800137.kor

326/2013. (VIII. 30.) Постанова уряду https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
про виконання в освітніх закладах d=a1300326.kor
закону XXXIII. за 1992 р. про кар’єрну
систему педагогів
та
юридичне
положення службовців
10/2006. (IX. 25.) Постанова OKM
(Державне вимірювання компетенції) про
загальні умови організації фахової
перепідготовки
137/2008. (V. 16.) Постанова уряду про
визнаний державою екзамен з іноземної
мови, підтверджуючий знання мови та
про нострифікацію в Угорщині свідоцтв
про екзамен з іноземної мови,
підтверджуючих знання іноземної мови
152/2005. (VIII. 2.) Постанова уряду про
Стипендійну програму Утроволо
16/2003. (IV. 18.) Постанова BM
(міністерство внутрішніх справ) про
видання екзаменаційних та професійних
вимог деяких профпідготовок

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0600010.okm

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0500152.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0300016.bm
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2013

2005

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két
tanítási
nyelvű
iskolai
oktatás
irányelvének kiadásáról
26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az
egyes szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről és a szakmai
vizsga
szervezésére
jogosult
intézmények jegyzékéről

2005

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a
nevelési igényű gyermekek
nevelésének irányelve és a
nevelési igényű tanulók
oktatásának irányelve kiadásáról

Sajátos
óvodai
Sajátos
iskolai

1997

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két
tanítási
nyelvű
iskolai
oktatás
irányelvének kiadásáról

2012

283/2012. (X. 4.) Korm. Rendelet a
tanárképzés rendszeréről, a szakosodás
rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

2008

50/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a
felsőoktatási intézmények képzési,
tudományos
célú
és
fenntartói
normatíva
alapján
történő
finanszírozásáról

4/2013. (I. 11.) Постанова EMMI про
видання
директиви
двомовного
шкільного навчання
26/2005. (VIII. 5.) Постанова TNM про
про
видання
екзаменаційних
та
професійних
вимог
деяких
профпідготовок та про перелік закладів,
правомочних організувати фаховий
екзамен
2/2005. (III. 1.) Постанова OM про
видання директиви Дошкільне виховання
дітей з специфічними виховними
потребами та директиви Шкільного
виховання дітей з специфічними
виховними потребами

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1300004.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a0500026.tnm

http://www.mlszsz.hu/dokumentumok/jogszab
alyok/83-22005-iii-1-om-rendelet-a-sajatosnevelesi-igeny-gyermekek-ovodainevelesenek-iranyelve-es-a-sajatos-nevelesiigeny-tanulok-iskolai-oktatasanak-iranyelvekiadasarol.html
26/1997. (VII. 10.) Постанова MKM про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
видання
директиви
двомовного d=99700026.mkm
шкільного навчання
283/2012. (X. 4.) Постанова уряду про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
систем упідготовку викладачів, про d=a1200283.kor
порядок
спеціалізації
та
перелік
педагогічних факультетів
50/2008. (III. 14.) Постанова уряду про https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/jogsza
фінансування на основі нормативи balyok/50_2008_intezmenyek_normativa_
утримання з підготовчою та науковою alapjan_finanszirozasarol_090501.pdf
ціллю вищенавчальних закладів
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2012

2016

2011

2012

1999

2006

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat
ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai
szolgáltatásokban
való
közreműködés feltételeiről
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az
emberi erőforrások minisztere ágazatába
tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről

48/2012. (XII. 12.) Постанова EMMI про
педагогічно-професійні послуги, про
заклади, виконуючі
педагогічнопрофесійні послуги та про умови
співробітництва в наданні педагогічнопрофесійних послуг
27/2016. (IX. 16.) Постанова EMMI про
професійні й екзаменаційні вимоги
профпідготовок, які належать до галузі
людських ресурсів

327/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a
megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásaival kapcsolatos
eljárási szabályokról
29/2012. (III. 7.) Korm. Rendelet a
közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól
1999. évi XXXIV. Törvény az Európa
Tanács
Nemzeti
Kisebbségek
Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995.
február 1-jén kelt Keretegyezményének
kihirdetéséről
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a
szakképzés
megkezdésének
és
folytatásának feltételeiről, valamint a
térségi integrált szakképző központ
tanácsadó testületéről

8/2006. (III. 23.) Постанова OM про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
умови
початку
та
продовження d=a0600008.om
профпідготовки, та про консультаційну
спілку територіального інтегрованого
підготовчого центру

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1200048.emm

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=A1600027.
EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=0000000
1.TXT
327/2011. (XII. 29.) Постанова уряду про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
процесуальні правила, пов’язані із в яких d=a1100327.kor
змінилася працездатність забезпеченням
осіб
29/2012. (III. 7.) Постанова уряду про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
підготовчі розпорядження громадських d=A1200029.KOR
службовців
XXXIV. закон за 1999 р. Європейської https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
Ради
про
Захист
Нацменшин, d=99900034.TV
оголошеного на основі Угоди, підписаної
1-го лютого 1995 р. в Страсбурзі
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2015

2016
1997

2012

2014

2004

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a
fejezeti kezelésű előirányzatok és
központi
kezelésű
előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a
2016/2017. tanév rendjéről

58/2015. (XII. 30.) Постанова EMMI про
використання кошторисів розділового
призначення та кошторисів центрального
призначення
12/2016. (VI. 27.) Постанова EMMI про
порядок 2016/2017-го навчального року

100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
217/2012.
(VIII.
9.)
Korm.
Rendelet az állam által elismert
szakképesítések
szakmai
követelménymoduljairól
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről

17/2014. (III. 12.) Постанова EMMI про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
порядок
визнання
підручника, d=a1400017.emm
педагогічного посібника, про підтримку
підручників та шкільним забезпеченням
підручниками

17/2004. (V. 20.) OM rendelet a
kerettantervek
kiadásának
és
jóváhagyásának rendjéről, valamint
egyes
oktatási
jogszabályok
módosításáról

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1500058.emm

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=a1600012.emm
100/1997. (VI. 13.) Постанова уряду про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
видання екзаменаційних правил екзамену d=99700100.KOR
на атестат зрілості
217/2012. (VIII. 9.) Постанова уряду https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
про
професійні
модулі
вимог d=a1200217.kor
профпідготовок, визнаних державою

17/2004. (V. 20.) Постанова OM про https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
порядок
видання й
схвалення d=a0400017.om&timeshift=20170831
загальних навчальних планів, та
модифікацію деяких освітніх правових
норм

Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних документів
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Додаток Е
Таблиця Е.1
Перелік коледжів та університетів Угорщини,
що готують вчителів початкових класів
№
п/п

Назва університету
(укр. мовою)

Назва університету
(угор. мовою)
Університети
Debreceni Református
Hittudományi Egyetem

Електрона адреса

1.

Дебреценський
реформатський
теологічний університет

2.

Університет імені Етвеша
Лоранда

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

3.

Університет імені Кароля
Естерхазі

Eszterházy Károly Egyetem

4.

Капошварський
університет

Kaposvári Egyetem

5.

Реформаторський
університет імені Каролі
Гаспара
Ніредьгазький
університет

Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző

6.

7.

8.

9.

4026
Debrecen
Kálvin tér 16.
http://www.drhe.hu/
1053
Budapest
Egyetem tér 1-3.
https://www.elte.hu/

Nyíregyházi Egyetem

Сопронський університет
імені Даніела Берчені

Soproni Egyetem Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző Kar
(до 01.02.2017 Nyugatmagyarországi Egyetem
Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kar)
Університет імені Положа Pallasz Athéné Egyetem 
Аттіли


Католицький університет
імені Петера Пазманя

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem




3300
Eger
Eszterházy tér 1.
https://unieszterhazy.hu/
7400
Kaposvár
Új Tanügyi Épület 151.
http://www.pk.ke.hu/
2750
Nagykőrös, Hősők tere 5.
http://kre.hu/tfk/
4400
Nyíregyháza
Sóstói út 31/B.
http://www.nyf.hu/
9700
Szombathely, Berzsenyi
tér 2.
http://savaria.elte.hu/De
fault.aspx
6000
Kecskemét,
Kaszap u. 6-14.
http://pk.unipae.hu/kezdolap
2087
Piliscsaba,
Egyetem u. 1,
https://btk.ppke.hu/
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Продовження таблиці Е.1
№
п/п

Назва університету

10.

Університети
Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi

Печський університет

Адреса



11.

Університет імені Іштвана Széchenyi István Egyetem
Сечені




12.

Сегедський університет



Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula

Коледжі
Apor Vilmos Katolikus
Főiskola

13.

Католицький коледж
імені Вільмоша Апора

14.

Коледж імені Йозефа
Етвоша

Eötvös József Főiskola

15.

Коледж імені Ференца
Гала

Gál Ferenc Főiskola

7633
Pécs,
Szántó Kovács János u.
1/B,
https://pte.hu/kulturatu
domanyi_pedagoguskep
zo_es_videkfejlesztesi_k
ar
9022
Győr,
Liszt Ferenc u. 42,
http://ak.sze.hu/kezdola
p
6725
Szeged, Boldogasszony
sgrt.,
http://www.jgypk.uszeged.hu/
2600
Vác
Konstantin tér 1-5.
http://www.avkf.hu/
6500
Baja
Szegedi u. 2.
http://www.ejf.hu/
5540
Szarvas,
Szabadság út 4.,
http://www.pk.gffszarvas.hu/

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної
бази дослідження
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Додаток Ж
Таблиця Ж.1
Перелік навчальних закладів України, які здійснюють підготовку
здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю
013 «Початкова освіта»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Назва університету

Адреса

Університети
Київський університет імені
вул. БульварноБориса Грінченка
Кудрявська, 18/2,
Київ
Національний педагогічний
вул. Пирогова, 9,
університет імені М.П.
Київ
Драгоманова
Вінницький державний
вул. Острозького,
педагогічний університет імені 32, Вінниця
Михайла Коцюбинського
Дніпропетровського
просп. Кірова, 83,
національного університету
Дніпро
імені Олеся Гончара
Дніпропетровський
педагогічний коледж
Житомирський державний
вул. Велика
університет імені Івана Франка Бердичівська, 40,
Житомир
Державний вищий навчальний вул. Шевченка, 57,
заклад "Прикарпатський
Івано-Франківськ
національний університет імені
Василя Стефаника"
Центральноукраїнський
вул. Шевченка, 1,
державний педагогічний
Кропивницький,
університет імені Володимира Кіровоградська
Винниченка
область
Східноєвропейський
просп. Волі, 13,
національний університет імені Луцьк, Волинська
Лесі Українки
область
Львівський національний
Університетська, 1,
університет імені Івана Франка Львів
Миколаївський національний вул. Нікольська, 24,
університет імені В.О.
Миколаїв,
Сухомлинського
Державний заклад
вул. Старопорто«Південноукраїнський
франківська, 26,
національний педагогічний
м. Одеса,
університет імені К.Д.
Ушинського»

Електрона адреса
http://kubg.edu.ua/
http://www.npu.edu.ua
http://www.vspu.edu.ua
http://dpkdnu.dnepredu.c
om

http://zu.edu.ua
http://www.pu.if.ua/

http//www.kspu.kr.ua

http://eenu.edu.ua
http://www.franko.lviv.u
a
http://www.mdu.edu.ua
http://www.pdpu.edu.ua/
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Міжнародного гуманітарного
університету
Економіко-правовий коледж
Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка
Приватний вищий навчальний
заклад "Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет імені академіка
Степана Дем'янчука"
Рівненський державний
гуманітарний університет
Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С. Макаренка
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди
Херсонський державний
університет
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького
Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича
Чернігівський національний
педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка
Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка

вул. Фонтанська
дорога, 33, Одеса,
Одеська область
вул. Остроградського, 2, Полтава

http://mgu.edu.ua/

http://www.pnpu.edu.ua

вул. академіка
http://www.regi.rovno.u
Степана Дем'янчука, a
4, Рівне
вул. Степана
Бандери, 12, Рівне
вул. Роменська, 87,
Суми

http://www.rshu.edu.ua

вул. М. Кривоноса,
2, Тернопіль

http://www.tnpu.edu.ua

вул. Алчевських, 29,
Харків

http://hnpu.edu.ua

вул. 40 років
Жовтня, 27, Херсон
бульв. Шевченка,
81, корп. 1, Черкаси

http://www.ksu.ks.ua

вул. Коцюбинського, 2, Чернівці

http://www.chnu.edu.ua

вул. Гетьмана
Полуботка , 53,
Чернігів
вул. КиєвоМосковська, 24,
Глухів, Сумська
область
Дрогобицький державний
вул. Івана Франка,
педагогічний університет імені 24, Дрогобич,
Івана Франка
Львівська область
Ізмаїльський державний
вул. Рєпіна, 12,
гуманітарний університет
Ізмаїл, Одеська
область
Кам'янець-Подільський
вул. Огієнка, 61,
національний університет імені Кам'янецьІвана Огієнка
Подільський,
Хмельницька обл.

http://www.sspu.sumy.u
a

http://www.cdu.edu.ua

http://chnpu.edu.ua

http://gnpu.edu.ua

http//www.drohobych.ne
t/ddpu/
http://www.idgu.edu.ua/

http://www.kpnu.edu.ua
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Державний вищий навчальний
заклад "Криворізький
державний педагогічний
університет"
Маріупольський державний
університет
Мелітопольський державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
Мукачівський державний
університет
Ніжинський державний
університет імені Миколи
Гоголя
Державний вищий навчальний
заклад "ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди"
Державний вищий навчальний
заклад "Донбаський державний
педагогічний університет"

34.

Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини

35.

Вінницький обласний
комунальний гуманітарнопедагогічний коледж
Луцький педагогічний коледж

36.

37.

38.

Приватний вищий навчальний
заклад "Рівненський
економіко-гуманітарний та
інженерний коледж" (у формі
товариства з обмеженою
відповідальністю)
Барський гуманітарнопедагогічний коледж імені
Михайла Грушевського

просп. Гагаріна, 54,
Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область
просп. Будівельників, 129-А,
Маріуполь,
Донецька область
вул. Гетьманська,
20, Мелітополь,
Запорізька область
вул. Ужгородська,
26, Мукачеве,
Закарпатська обл.
вул. Графська, 2,
Ніжин, Чернігівська
область
вул.
Сухомлинського, 30,
ПереяславХмельницький,
Київська область
вул. Генерала
Батюка, 19,
Слов'янськ,
Донецька область
вул. Садова, 2,
Умань, Черкаська
область
Коледжі
вул. Нагірна, 13,
Вінниця

–

http://www.mdu.in.ua

http://www.mdpu.org.ua
/
http://www.msu.edu.ua

http://www.ndu.edu.ua

http://phdpu.edu.ua/

http://www.slavdpu.dn.u
a

http://www.udpu.org.ua

http://vgpk.com.ua/

просп. Волі, 36,
http://lpk.at.ua
Луцьк, Волинська
область
вул. Академіка
http://www.regik.rv.ua
Степана Дем'янчука,
4, Рівне, Рівненська
область
майдан Михайла
Грушевського, 1,
Бар, Барський
район, Вінницька
область

http://www.barbgpk.at.ua
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39.

Бердянський державний
педагогічний університет

40.

Комунальний вищий
навчальний заклад
«Бериславський педагогічний
коледж імені
В.Ф.Беньковського»
Херсонської обласної ради
Комунальний вищий
навчальний заклад Київської
обласної ради
"Білоцерківський гуманітарнопедагогічний коледж"
Комунальний вищий
навчальний заклад Київської
обласної ради "Богуславський
гуманітарний коледж імені І.С.
Нечуя-Левицького"
Комунальний заклад
Львівської обласної ради
"Бродівський педагогічний
коледж імені Маркіяна
Шашкевича"
Вищий комунальний
навчальний заклад
"Володимир-Волинський
педагогічний коледж ім.
А.Ю.Кримського"
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Жовтоводський педагогічний
коледж" Дніпропетровської
обласної ради
Вищий комунальний
навчальний заклад
"Коростишівський
педагогічний коледж імені І. Я.
Франка" Житомирської
обласної ради
Красноградський коледж
Комунального закладу
"Харківська гуманітарнопедагогічна академія"
Харківської обласної ради
Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

вул. Шмідта, 4,
Бердянськ,
Запорізька область
вул. Слобідська, 45,
Берислав,
Бериславський
район, Херсонська
область

http://bdpu.org

вул. Ярослава
Мудрого, 37, Біла
Церква, Київська
область

http://pedcollege.kiev.ua
/

вул. Інтернаціональна, 17, Богуслав,
Богуславський
район, Київська
область
вул. Коцюбинського, 4, Броди,
Бродівський район,
Львівська область

http://www.bgc.in.ua

вул. Устилузька, 42,
ВолодимирВолинський,
Волинська область

http://www.vvpu.evolyn.
com

http://bpc.ks.ua/

http://brodypk.at.ua

вул. Івана Франка, 5, –
Жовті Води,
Дніпропетровська
область
вул. Семінарська,
http://www.korpk.org.ua
29, Коростишів,
Коростишівський
район, Житомирська
область
вул. Московська, 47, http://pedkoledg.at.ua
Красноград,
Красноградський
район, Харківська
область
вул. Лізи Чайкіної,
http://www.pu.org.ua
33, Кременчук,
Полтавська область
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Комунальний вищий
навчальний заклад
"Нікопольський педагогічний
коледж" Дніпропетровської
обласної ради "
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Олександрійський
педагогічний коледж імені
В.О. Сухомлинського"
Комунальний заклад
"Покровський педагогічний
коледж"

вул. Станіславського, 7, Нікополь,
Дніпропетровська
область

просп. Будівельників, 39 а,
Олександрія,
Кіровоградська
область
вул. Маршала
Москаленка, 149,
Покровськ,
Донецька область
Прилуцький гуманітарновул. Перемоги, 170,
педагогічний коледж
Прилуки,
ім.І.Я.Франка
Чернігівська область
Вищий комунальний
вул. Луначарського,
навчальний заклад Сумської
79, Путивль,
обласної ради "Путивльський Путивльський
педагогічний коледж імені С.В. район, Сумська
Руднєва"
область
Ржищівський гуманітарний
вул. Шевченка, 9,
коледж
Ржищів, Київська
область
Комунальний заклад
вул. Івана
Львівської обласної ради
Филипчака, 14,
"Самбірський педагогічний
Самбір, Львівська
коледж імені Івана Филипчака" область
Комунальний вищий
вул. Небесної сотні,
навчальний заклад "Уманський 33/1, Умань,
гуманітарно-педагогічний
Черкаська область
коледж ім.Т.Г.Шевченка"
Чортківський гуманітарновул. Подільська, 41,
педагогічний коледж імені
Чортків,
Олександра Барвінського
Тернопільська
область
Інститути
"Закарпатський угорський
пл. Кошута, 6,
інститут імені Ференца Ракоці Берегове,
ІІ"
Закарпатська
область
Приватний вищий навчальний вул. Паркова, 43А,
заклад "Краматорський
Краматорськ,
економіко-гуманітарний
Донецька область
інститут"

–

http://www.pedcolage.at
.ua

http://kpuch.com.ua

http://college.tim.ua

http://www.putped.edu.u
a

–

http://www.pedcollege.o
rg

http://www.umanpedcoll
ege.at.ua

http://chpu.te.ua/

http://www.kmf.uz.ua

http://www.kegi.com.ua
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60.

Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія

61.

Вищий комунальний
навчальний заклад Сумської
обласної ради "Лебединське
педагогічне училище імені
А.С. Макаренка"

Академії
вул.
Проскурівського
підпілля , 139,
Хмельницький
Училища
вул. Леніна 73, м.
Лебедин, Сумська
обл.

http://www.kgpa.km.ua

http://lebped.com.ua/

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної
бази дослідження
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Додаток З
Кількість студентів, які навчаються в педагогічних університетах та коледжах Угорщини,
за спеціальністю вчитель початкових класів

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання джерельної бази
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Додаток И
Загальні вимоги до складання екзамену на вчительську професійну
придатність в університетах та коледжах Угорщини
1. Спів:
а) кандидат має мати необхідний для керування, навчання співочоїмузичної діяльності музичний слух, здоровий співочий голос та діапазон.
б) має бути здатним на основі вільного вибору по пам’яті заспівати 20
угорських народних пісень чи уривків з авторських пісень (список потрібно
показати комісії).
в) має бути здатним вибрані пісні співати і з іншого починального
звуку.
г) має бути здатним резонувати (плескання, стукіт, назва ритму)
короткі рядки ритмів (комбінація четвертинного, восьминного, пунктирного
ритму та синкопи).
д) має бути здатним повторити наспівуванням чи можливо
сольмізацією 2-4 ритмові мотиви, що рухаються в пентатонному та
гексакордному звуковому кругу.
е) має вміти наспівувати звуки, що нрають на фортепіано, звуки
простіших акордів.
2. Мовні навички:
Мета, визначити, чи мовлення кандидата є придатним для вчительської
професії.
Завдання: читання вголос друкованого прозаїчного тексту, 10-15
рядків.
Кандидату надається час на попереднє ознайомлення з текстом.
3. Фізична придатність:
Метою є визначення, що кандидат чи має ті фізичні придатності, які
необхідні для фізичного виховання, яке відбувається під час підготовки та
тренування на спортивному майданчику. Вчитель фізичного виховання
кандидата, при потребі, направляє на медичний огляд до лікаря-спеціаліста.
Це стосується і тих, які протягом останніх двох років свого навчання в
середній школі були зовсім, чи частково звільнені від занять фізкультурою.
Вимога:
Короткочасний повільний біг, підкидування, ловіння, відбивання у
підлогу, кидання м’яча, елементи тренування основоположних вільних вправ.
На екзамен з професійної придатності мати з собою спортивний одяг.
Додаток систематизовано автором на основі джерела: Felvi.hu, 2015.
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Додаток К
Навчальний план підготовки вчителів за спецальністю «Вчитель початкових класів» (бакалавр)
у Сегедському університеті
1.

Навчальні дисципліни

2.

Півріччя
3.
4.
5.
6.
Кількість навчальних годин (тижнева, тобто піврічна),
тип у навчальних годин (л/сем/пр./конс)

7.

8.

к-сть
кредитів
навч.
предмет

перевірка
(кол/
пр.б.
/інше

Модуль суспільствознавства
1. Філософія виховання
2. Eтика

2/30 л
2/30 л

3. Політологія 1-3.
Політична система Угорської Республіки
Історія політики Угорщини (1920-1944)
Історія політики Угорщини (1944-1990)

2/30 л

1/15 л

2/30 л

4. Економіка
всього

2/30 л

2/30 л

2/30 л

1/15 л

2/30 л

2
2

кол.
кол.

2+2+2

кол., зал.,
кол.

2/30 л

2

2/30 л

12

кол.
6 кол.,
1 зал.

Модуль психології
1. Bступ до психології

2/30 л

2. Розвиток і педагогічна-психологія
I-II.

2/30 л
1/15 пр

1/15 л
1/15 пр
1/15 л
1/15 пр

3. Педагогічна соціальна психологія
4. Психологія розладів розвитку
особистості
всього:

кол.
кол., пр.б.
2+2+2+1
кол., пр. б.
кол.
2+1
зал.
2

2/30 л
2/30 л

2/30 л
1/15 пр

1/15 л
1/15 пр

1/15л
1/15 сем

2/30 л

2

кол.

14

5 кол.,
2 пр.б.,
1зал.

Модуль педагогіки
1. Теоретичні й історичні основи
виховання

2/30 л

2

кол.
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2. Загальна педагогіка

2/30 л

2

3. Теорія виховання I-II.

2/30 л

2/30 л

4. Диференційна педагогіка
5. Прикладна педагогіка

3+3
2/30 пр

всього:

4/60 л

2/30 л

2/30 л

2/30 пр

2/30 пр

2
2

2/30 пр

14

кол.
кол.
кол.
кол.
пр.б.
4 кол.,
2 пр.б.

Інформатичний фундаментальний модуль
1. Вступ до інформатики

2/30 пр

2

пр.б.

2. Інфотехнологія

1/15 пр

1

пр.б.

1+1

пр.б.,
пр.б.

1/15 пр

1

пр.б.

1/15 пр

6

5 пр.б.

Співи-музика та педагогіка предмету
1/15 пр
1/15 пр

2+2+1+1

пр.б.

1/15 л

1

кол.
пр.б.
пр.б.
кол.
2 кол,
3 пр.б.

3. Інформатики в освіті
(+Mедіаінформатика та презентація)

2/30 пр 2/30 пр

4. Iнформатика в педагогічній роботі
2/30 л
всього
1/15 пр
1. Співи-музика I-IV.

2/30 пр

2/30 пр 2/30 пр

2/30 пр

2. Музичнан література
3. Педагогіка предмету співи-музика
I-II-III.
всього

2/30 пр 2/30 пр

1/15 пр

1/15 пр

1/15 л

1+1+1

2/30 пр

2/30 пр

2/30 л

10

Угорська мова і література та педагогіка предмету
1. Угорська мова I-IV.

1/15 л
1/15 л
1/15 пр 1/15 пр

1/15 л
1/15 пр

1+1+1+1+
1+1+1

1/15 пр
2/30 пр
2/30 пр

2. Розвиток мовлення, техніка мовлення

3. Розвиток мови, правопис
4. Mai magyar Сьогоднішні угорські
мовні різновиди

1/15 пр

2
2
1

кол,
пр.б.
кол.,
пр.б.
пр.б.
кол.,
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
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5. Основи виховання на рідній мові

1/15 л

6. Педагогік апредмету рідна мова IIV.

1/15 пр

7. Література, література нашого
часу

1
2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр

1+2+2+2

2/30 л
1/15 пр

2+1

8. Дитяча та молодіжна література
1/15 л
2/30 л
1/15 пр 2/30 пр

всього
1. Математична практика

3/45 л
3/45 пр
3/45 пр
4/60 пр
Математика та педагогіка предмету

4/60 пр

1/15 пр
2/30 л
2/30 л
1/15 пр

2/30 с
2/30 пр 2/30 пр
2/30 л 1/15 л

2. Maтематика I-II.
3. Maтематика та викладання
предмету I-II.

1/15 пр
2/30 л

2+2+2+1
2/30 пр

1+2+2
1/15 пр

2/30 с
3/45 пр
2/30 пр
2/30 пр
1/15 пр
3/45 л
2/30 л
Техніка, спосіб життя, домогосподарство та педагогіка предмету
2/30 л

1. Tехніка
2. Спосіб життя
3. Домогосподарство

2/30 пр
2/30 пр

4.
Teхніка,
спосіб
життя,
домогосподарство та педагогіка предмету

всього

2/30 пр
2/30 л

25

підпис

4. Початкова математика
всього

1+1

кол.
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.
кол.,
пр.б.
пр.б.,
кол.
6 кол.,
13 пр.б.

2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр

Природознавство та педагогіка предмету

1/15 пр

1+1

1/15 пр

14

пр.б., кол.
пр.б., кол.

пр.б.,
кол.
пр.б.
пр.б.,
пр.б.
3 кол.,
6 пр.б.,
1 підпис

2

кол.

2
2

пр.б.
пр.б.

2

пр.б.

8

1 кол.,
3 пр.б.
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1. Природознавство/
біологія
2. Охорона середовища

2/30 л
1/15 пр

3. Природознавство/фізика

1/15 пр 1/15 пр

4. Природознавство/хімія
5. Природознавство/
географія

2/30 пр
2/30 л
всього

2/30 л 2/30 пр
1/15 пр 2/30 л

1. Aнатомія, фізіологія, надання
1/15 л
першої допомоги
2. Основи шкільного фізвиховання IVI.
(Фізкультурні-, народні- ігри та ігри з
1/15 пр
м’ячем, Гімнастика, Основи дитячої 1/15 пр
1/15 пр
зарядки, Атлетичні рухи, Полегшене
та
лікувальне
фізвиховання,
Привчання до води та плавання)
3. Педагогіка предмету фізвиховання
I-II.
всього
1. Основуюча візуальна студія
2. Візуальна комунікація та унаочнення
3. Мистецькі студії
4. Естетичні знання

кол.

1

1

пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.

2

пр.б.

1+1
1/15 пр

6. Педагогіка предмету
природознавства I-III.

2

1/15 пр

1/15 пр

2+1+1

1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр
2/30 л
Фізичне виховання та педагогіка предмету

12

1

1/15 пр
1/15 пр

1/15 пр

1/15 л
1/15 пр

1/15 пр

1/15 л
1/15 л
2/30 пр
2/30 пр
1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр
Візуальне вихоовання та педагогіка предмету
2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр
1/15 л

1+1+1+1+
1+1

1+1+1
10
2
2
2
1

кол.,
пр.б.,
пр.б.
2 кол.,
7 пр.б.
кол.
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.
кол.,
пр.б.,
пр.б.
2 кол.,
8 пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
кол.
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5. Педагогіка предмету візуального
виховання I-II.
всього

1/15 пр
2/30 пр 2/30 пр

2/30 пр

1/15 л
1/15 пр
Англійська

1. Дитяча література I-III.

2/30 л

1+2

2/30 л

10

2/30 пр

2/30 пр

2. Література на англійській мові

всього

2+2+2

1/15 л

1

2/30 пр
2/30 пр

2/30 пр

2+2+2

2/30 пр

2/30 пр

1/15 пр
1/15 пр

3+3+2+2

4/60 пр

8/120 пр

1/15 л
6/90 пр

23

2/30 л

3. Інтеграція змісту та мови I-III.
4. Педагогіка предмету I-IV.

2/30 пр

пр.б.
кол.
2 кол.
4 пр.б.
пр.б.,
пр.б., пр.б.
кол.
пр.б.,
пр.б., пр.б.
пр.б.,
пр.б.,
пр.б., пр.б.
1 кол.,
10 пр.б..

Співи-музика
1. Співи-сольфеджіо-музична теорія
I-IV.

1/15 пр

2/30 пр

1/15 пр

2. Гра на інструменті I-III.

1/15 пр

1/15 пр

1/15 л

1+1+1

3. Соло I-III.

1/15 пр

1/15 пр

1/15 л

1+1+1

4. Педагогіка предмету в 5-6. класі

2/30 пр

2/30 лa

5. Дирижування I-III.

1/15 пр

1/15 пр

6. Музична література
7. Хор
8. Народна музика, ттанці

2+2
1/15 л

1+1+1

2/30 л

1
2
2

3/45 л

23

1/15 л
2/30 пр
всього

1. Мова і література

1+2+1+1

2/30 л
4/60 пр
Угорська мова та література
1/15 л
1/15 пр
5/75 пр

4/60 пр

5/75 л
1/15 пр

1+1

пр.б.., пр.б..,
пр.б., кол.

пр.б., пр.б.,
кол.
пр.б., пр.б.,
кол.
пр.б., кол.
пр.б.,
пр.б.,кол.
кол.
пр.б.
кол.
7 кол.
11 пр.б.
кол.,
пр.б.
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2. Мовний стиль, стилістика
3. Мовна комунікація
4. Історія угорської мови
5. Засвоєння мови, дитяча мова
6. Загальні мовні знання

1/15 пр
2/30 пр
2/30 л
1/15 пр
1/15 л
1/15 л
1/15 пр

7. Теорія літератури, поетика
8. Угорська література. Світова
література I-III.

1+1
1/15 л
1/15 пр

9. Тлумачення твору, аналіз твору

1/15 л
1/15 пр

1/15 л
1/15 пр

1+1+1+
1+1+1

2/30 пр

2
1/15 л
1/15 пр

10. Методи літературного виховання
11. Методи виховання рідної мови
всього

2/30 л
4/60 пр

3/45 л
4/60 л
2/30 пр
2/30 пр
Математика

1+1
1/15 л
1/15 пр
2/30 л
3/45 пр

1+1
1/15 л

2/30 пр
2/30 л

1. Функції
2. Педагогіка предмету
3. Початкова математика
4. Основи математики

2/30 пр
2/30 пр

2/30 пр

2/30 л
1/15 пр
2/30 л

5. Початкова алгебра

всього

4/60 л
2/30 пр

23

2+2
2/30 пр

6. Koмбінаторика та теорія
ймовірностей
7. Планіметрія
8. Стереометрія

1
2
2
1
1

2+2
2+2
2
1+2

пр.б.
пр.б.
кол.
пр.б.
кол.
кол.,
пр.б.
кол., пр.б.
кол., пр.б.
кол., пр.б.
пр.б.
кол.
пр.б.
кол.
пр.б.
9 кол.
11 пр.б.
пр.б.,
кол.
пр.б., пр.б.
пр.б., пр.б.
кол.
пр.б.,
кол.

2/30 пр

2

пр.б.

2/30 пр

2
2

пр.б.
пр.б.
3 кол.,
9 пр.б.

2/30 пр
2/30 л
4/60 пр
5/75 пр
Природознавство

4/60 пр

2/30 пр

23
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2/30 л
1/15 пр
1/15 л

1. Загальна біологія
2. Загальна географія

2
1+1
1/15 л
1/15 пр

3. Ботаніка I-II.
4. Природна та економічна географія
Угорщини
5. Хімія

2/30 пр

1+1
2/30 л

1/15 л

1

6. Зоологія I-II.

1/15 л
1/15 пр

7. Фізика I-III.

2/30 л

8. Методика та практика
природознавства
всього

2+2

3/45 л
1/15 пр

1. Фізичне вихоовання, aнатомія,
фізіологія та гігієна
2. Основи фізичної культури,
фізвиховання та теорії тренування I-II
3. Педагогіка предмету фізвиховання
I-III.

1/15 пр

4. Фізичні вправи, спортивні галузі IVIII. (Гімнастика, Aтлетика, Зарядка,
Плавання, Самозахисні види спорту,
боротьба ,Фізвиховання дітей,
потребуючих своєрідне виховання,
Види спорту на природі)

2/30 пр

1/15 л
2/30 пр
2/30 л
6/90 л
3/45 пр
3/45 пр
Фізичне вихоовання

1+1
2/30 л

1/15 л

2/30 пр
2/30 л
2/30 пр

1+2+2
1/15 л

2/30 л
1/15 пр
2/30 пр

1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр

2/30 л
1/15 пр

1/15 пр

2+2+1

23

2

кол.

1+1

пр.б., пр.б.

пр.б., кол.,
пр.б.
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
2+1+1+1
пр.б.,
+1+1+2
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.
2+2+1

1/15 пр
2/30 пр

кол.
пр.б.,
кол.
кол.,
пр.б.
пр.б.,
кол.
кол.
кол.,
пр.б.
кол.,кол.,
кол.
кол., пр.б.,
пр.б.
10 кол.
6 пр.б.
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5.Шкільні та спортивні ігри I-V.
(Шкільні фізвиховні та народні ігри,
Гандбол, Баскетбол, Футбол,
Волейбол)

1/15 пр

6. Табір I-II.
(Водний табір, Табір на лижах)
2/30 л
3/45 пр

всього

пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б.,
пр.б..

2/30 пр

2/30 пр

0, 0

зал., зал.

7/105 пр

2/30 л
3/45 пр

23

2 кол.,
16 пр.б.

Візуальне виховання
2/30 пр
2/30 пр

2+ 2+
2

1/15 пр

1/15 пр

1
2+ 2
2
2
1

пр.б.,
пр.б.,
кол.
пр.б.
пр.б., пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.

1/15 пр

1

пр.б.

1

пр.б.

1
1+ 1
1
1

пр.б.
пр.б., кол.
пр.б.
пр.б.
2 кол.
14 пр.б.

2/30 пр

2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр

1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр

1/15 л
1/15 пр

12. Психологія мистецтва та соціологія

всього
1. Суспільна комунікація
2. Громадська комунікація I-II.
3. Сучасні комунікаційні форми

4/60 пр

2/30 л

1. Педагогіка викладання предмету IIII.
2. Аналіз дитячого малюнка
3. Творча практика I-II.
4. Ліплення
5. Мисттецька практика
6. Народна творчість
7. Предметна та середовищна
культура, декоративнне мистецтво
8. Технічне утворення зображення
(фото, фільм, відео ітд.)
9. Театр ляльок
10. Mистецтвознавство I-II.
11. Аналіз твору

4/60 пр

1/15 пр

1+1+1+1
+1

1/15 пр
1/15 пр
1/15 пр

5/75 пр

7/105 пр
4/60 пр
1/15 л
Громадська комунікація
1/15 л
2/30 пр

1/15 пр
2/30 л
5/60 пр

2/30 пр
1/15 л

23
1
2+2
1

кол.
пр.б., пр.б.
кол.
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4. Мовні права
1/15 л
2/30 пр
Професійна соціалізація

всього:

1. Професійна соціалізація I-III.
всього:
1. Основи педагогічної оцінки
2. Теоретичні та практичнні питання
складання тесту
3. Вступ до педагогічної статистики
всього:

2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр
1/15 л

1/15 л

1

1/15 л

7

2/30 пр

2+2+3

2/30 пр
Педагогічна оцінка

7

2/30 л

2/30 пр

пр.б.,
пр.б., пр.б.
3 пр.б.

2

кол.

2

пр.б.

2/30 пр

2

2/30 пр

6

пр.б.
1 кол.
2 пр.б.

2/30 пр

2/30 л

кол.
3 кол.
2 пр.б.

Розвиток здібностей в математиці
1. Вирішення проблем – критичне
мислення – креативне мислення
2. Kомбінативні здібності, ймовірне
мислення
3. Розвиток погляду на простір
всього
1. Мовлення частково травмованих дітей

2. Практика розвитку мовлення I-II.

2/30 пр

3

пр.б.

2

пр.б.

2/30 пр
2/30 пр

2
7

пр.б.
3 пр.б.

2/30 пр

2
2+2

2/30 пр

6

кол.
пр.б., пр.б.
1 кол.
2 пр.б.

2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр
Розвиток мовлення дітей, частково травмованих
2/30 л
2/30 пр

всього:

2/30 л

2/30 пр

Види спорту способу життя
Види спорту способу життя I-VI.
(Стрибання на скакалці, Бадмінтон,
настільний теніс, Теніс, Аеробік,
Вилізання по стіні, Floorball)
всього:

1/15 пр
2/30 пр

1/15 пр
1/15 пр

1/15 пр
1/15 пр

1+2+1+
1+1+1

пр.б., пр.б.,
пр.б., пр.б.
пр.б., пр.б.

3/45 пр

2/30 пр

2/30 пр

7

6 пр.б.
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1. Мовна практика по знанню країни
2. Систематизуюча, описуюча
граматика I-III.
3. Фонетика, фонологія
4. Мовна та стилістична практика IIII.
всього:

Англійськомовна підготовка до VMT-hez
2/30 пр
1/15 л
2/30 л
2/30 л
1/15 пр
2/30 л
1/15 пр
3/45 пр

3/45 пр

2/30 пр

4/60 л
1/15 л
2/30 л
4/60 пр
6/90 пр
2/30 пр
Німецька національна професійна галузь – відповідальна: Dr.Драгота-Сабов Ержибет

2
1+1+1+
1

пр.б.
кол., кол.,
пр.б., кол.

1+1

кол., пр.б.

2+2+1
13

пр.б., пр.б.,
пр.б.
4 кол.
6 пр.б.

пр.б., пр.б.,
пр.б.
1/15 л
1/15 л
1+2+1+ кол., пр.б.
2. Морфоологія німецької мови I-II.
2/30 пр
2/30 пр
2
кол., пр.б.
3. Синтаксис німецької мови
2/30 пр
2
пр.б.
4. Література німців в Угорщині I-II.
2/30 пр
2/30 л
2+2
пр.б., кол.
5. Дитяча та молодіжна література
2/30 л
2
кол.
6. Національні знання I-II.
2/30 пр
2/30 пр
2+2
пр.б., пр.б.
7. Звичаї німців у Угорщині
2/30 пр
2
пр.б.
8. Національна медіа
2/30 пр
2
пр.б.
9. Педагогіка предмету німецької
2+2+2+ кол., пр.б.,
2/30 л
2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр
мови і літератури I-IV.
2
пр.б., пр.б.
5/75 л
1/15 л
2/30 л
5 кол.
всього
6/90 пр
4/30 пр
36
3/45 пр
8/120 пр
6/90 пр
14 пр.б.
Окрім обов’язкового навчального матеріалу вартістю 14 кредитів пропонуємо і вільно вибрані курси для тих, які на фахові/фаховому напрямку.
Півріччя
Навчальні дисципліни – на основі
переКіль1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
обсягів знань, поданих в пункті 8
вірка
кість
ККК
(кол.
/ пр.б.
кількість уроків (тижнева, тобто піврічна),
кредитів
/інше
тип уроку (л / с / пр /конс)
1. Німецька культура мови I-III.

навчальні предмети, які можна вільно вибрати
1. Опрацювання філософської теми
60 конс

2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр

2+2+2

2

зал.
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2. Опрацювання психологічної теми
3. Опрацювання педагогічної теми
4. Опрацювання теми рідної мови
5. Опрацювання літературної теми
6. Опрацювання естетичної теми
7. Опрацювання теми з інформатики
8. Опрацювання музичної теми
9. Опрацювання природознавчої
теми
10. Відношення слова-малюнка
(ілюстрація)
11. Діяльність Фекете Іштвана
12. Як написати дипломну роботу?
13. Організація навчальних
екскурсій та прогулянок
14. Maтематична практика II-III.
15. Середовищне виховання на
місевості
16. Дослідження на місцевості

60 конс
60 конс
60 конс
2/30 пр

60 конс

2
2
2
2
2
2
2

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

2/30 пр

2

зал.

2/30 пр

2

пр.б.

2
2

кол.
зал.

3

пр.б.

2+2

пр.б.

3

пр.б.

2/30 пр

2

пр.б., пр.б.

2/30 л

3

кол.

3

пр.б.

3

пр.б.

3
3
3
3

кол.
кол.
пр.б.
пр.б.

3+2

пр.б., пр.б.

2/30 пр

3

пр.б.

2/30 пр

3

пр.б.

3

пр.б.

2/30 пр
60 конс

2/30 л

1/15 пр
2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр
2/30 пр

17. Мова і медіа
18. Сучасні реторичні знання
19. Дослідження дитячої логіки
завдяки усному та письмовому
тестуванню
20. Мовна агресія
21. Мовна політика
22. Вступ до створення hypertext
23. Підготовка презентацій
24. Maтематика в мистецтвознавстві
I-II.
25. Ігри на уроці математики
26. Наочні можливості на уроці
математики
27. Зарядка для ніг та хребта

2/30 пр
2/30 пр
2/30 л
2/30 л
2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр

2/30 пр

2/30 пр
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28. Музично-танцювальні рухові
форми
29. Лікувальне плавання
30. Рекреаційні види спорту та спорт
у вільний час
31. Виникнення мови та її засвоєння
(на німецькій мові)
32. Інтеркультурна комунікація (на
німецькій мові)
33. Практичні перешкоди німецької
мовної культури
34. Знання країни (Німеччина,
Aвстрія, Швейцарія)
всього

нa фахові всього 28/420

2/30 пр

3

пр.б.

2/30 пр

3

пр.б.

2/30 пр

3

пр.б.

3

пр.б.

3

пр.б.

3

пр.б.

2/30 пр

3

пр.б.

9/135 пр

92*

2/30 пр
2/30 пр
2/30 пр

60
конс.
2/30 пр
33/495

180 конс.
2/30 л,
3/90 пр
35/525

120 конс.
10/150 пр

28/420

2/30 л
10/150 пр

25/375

4/60 л
14/210 пр

19/285

14/210

0/0

*Вартість всіх кредитів предметів, які можна вільно вибрати 92, з цього студентам на одну особу портібно виконати 14 кредитів.
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4 кол.
22 пр.б.
10 зал.
43 кол.
79 пр.б.
4 зал.
1 підпис
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Додаток Л
Навчальний план підготовки вчителів за спецальністю «вчитель початкових класів» (бакалавр)

Год. лекц.
на півріч

Год. практ на
півріч

Всього годин

30
30
0
30
30
30
30
30
210
15
30
30
0
0
75
15

0
0
30
0
0
15
0
0
45
15
15
15
30
30
105
15

30
30
30
30
30
45
30
30
255
30
45
45
30
30
180
30

2
2
2
2
2
3
2
2
17
2
3
3
2
2
12
2

I.

2

Комплексна педагогіка 2. Шкільна педагогіка

1

1

15

15

15

30

2

екз.

I.

2

Комплексна педагогіка 3. Християнська
педагогіка; Педагогічні компетенції

2

0

15

30

0

30

2

екз.

II.

3

Дидактика

1

1

15

15

15

30

2

пр.б.

II.

4

Теорія виховання

2

0

15

30

0

30

2

екз.

1
1
1
6
6
7
7
8

I.
I.
II.
II.
III.

1
2
3
4
5

I.

Контроль

Кількість
тижнів
15
15
15
15
15
15
15
15
–
15
15
15
15
15
–
15

I.
I.
I.
III.
III.
IV.
IV.
IV.

Навчальна дисциплін

Кредити

Практ. год.
на тижд.
0
0
2
0
0
1
0
0
3
1
1
1
2
2
7
1

Півріччя

2
2
0
2
2
2
2
2
14
1
2
2
0
0
5
1

екз.
екз.
пр.б.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.
екз.

1

Історія філософії
Введення в християнство
Родина і людина
Християнські свята та символи
Історія культури та освіти
Основи економіки і права
Введення в етику
Наука про меншини
Суспільні науки – всього
Загальна психологія і розвиток особистості1
Загальна психологія і розвиток особистості 2
Педагогічна соціальна психологія
Психологія розладів особистості
Професійна психологія
Психологія – всього
Комплексна педагогіка1. Основи педагогіки

Рік

Год. лекц. На
тижд

у Католицькому коледж імені Вільмоша Апора

екз.
екз.
екз.
пр.б.
пр.б.
екз.
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III.
III.
III.

5
5
6

I.
I.

1
2

I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
IV.

1
2
2
3
3
4
6
7

I.
I.
II.
II.
IV.

1
2
3
4
7

I.
I.
II.
II.

1
2
4
3

I.
I.
II.
II.
III.

1
2
3
4
5

Теорія виховання й історія виховання 1.
Методологія педагогічних досліджень
Сімейна і інклюзивна педагогіка
Педагогіка – всього
Інформатика 1.
Інформатика 2.
Інформатика – всього
Історія мови 1.
Угорська мова 1.
Історія мови 2.
Угорська мова 2.
Методика викладання угорської мови 1.
Методика викладання угорської мови 2.
Дитяча література
Сучасна література
Угорська мова та література та предметна
пметодика – всього
Математика 1.
Математика2.
Методика викладання математики 1.
Методика викладання математики 2.
Вища математика
Математика та предметна методика – всього
Природничі науки 1.
Природничі науки 2.
Методика викладання природничих наук 1.
Освіта в галузі охорони здоров'я
Природничі науки та предметна методика –
всього
Спіки-музика 1.
Спіки-музика 2.
Історія музики 1.
Історія музики 2.
Методика викладання співи-музика 1.

2
0
1
10
0
0
0
0
2
0
2
1
1
1
0

0
2
1
6
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

15
15
15
–
15
15
–
15
15
15
15
15
15
15
15

30
0
15
150
0
0
0
0
30
0
30
15
15
15
0

0
30
15
90
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
240
30
30
60
30
60
30
60
45
45
45
30

2
2
2
16
2
2
4
2
4
2
4
3
3
3
2

7

16

–

105

240

345

23

2
1
0
1
1
5
2
0
2
1

2
2
3
2
1
10
2
2
2
1

15
15
15
15
15
–
15
15
15
15

30
15
0
15
15
75
30
0
30
15

30
30
45
30
15
150
30
30
30
15

60
45
45
45
30
225
60
30
60
30

4
3
3
3
2
15
4
2
4
2

5

7

–

75

105

180

12

0
0
2
1
0

2
1
0
0
2

15
15
15
15
15

0
0
30
15
0

30
15
0
0
30

30
15
30
15
30

2
1
2
1
2

екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
пр.б.
екз.
екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.
екз.
екз.
пр.б.
екз.
пр.б.
екз.

304

I.
I.

1
2

Методика викладання співи-музика 2.
Співи-музика і предметна методика – всього
Візуальна культура і комунікація 1.
Візуальна культура і комунікація 2.
Методика викладання візуальної культури 1.
Естетика мистецтва
Візуальна культура та предметна методика –
всього
Технологія, спосіб життя, домашні господарства
Методика викладання технології, спосіб життя,
домашні господарства
Технологія, спосіб життя, домашні господарства
та предметна методика – всбого
Теорія фізичного виховання 1.
Методика викладання фізичного виховання 1.

II.

3

Методика викладання фізичного виховання 2.

III.

6

I.
I.
III.
III.

1
2
5
6

I.

2

II.

3

III.
III.

5
6

IV.
IV.

7
8

III.
IV.

6
7

III.
IV.

6
7

Фізичне виховання та предметна методика –
всього
Обов’язкові навчальні дисципліни – всього
Блок варіативних дисциплін (обов’язкові за
вибором)
Іноземна мова 1.
Іноземна мова 2.
Іноземна мова – всього
Іноземна мова 3. (раннє викладання мови)
Іноземна мова 4. (раннє викладання мови)
Раннє викладання мови – всього
Екологічна освіта 1.
Екологічна освіта 2.
Екологічна освіта – всього
Інтегральна освіта 1.
Інтегральна освіта 2.
Інтегральна освіта – всього

екз.

0
3
2
0
1
2

2
7
2
2
1
0

15
90
15
15
15
15

0
45
30
0
15
30

30
105
30
30
15
0

30
150
60
30
30
30

2
10
4
2
2
2

5

5

–

75

75

150

10

1

2

15

15

30

45

3

пр.б.

1

3

15

15

45

60

4

пр.б.

2

5

–

30

75

105

7

2
0

0
4

15
15

30
0

0
60

30
60

2
4

екз.
пр.б.

0

4

15

0

60

60

4

пр.б.

2

8

–

30

120

150

10

–

–

–

870

1170

2040

136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8

15
15
–
15
15
–
15
15
–
15
15
–

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
60
120
60
60
120
60
60
120
60
60
120

60
60
120
60
60
120
60
60
120
60
60
120

6
7
13
6
7
13
7
6
13
7
6
13

пр.б.
пр.б.
екз.
пр.б.

пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
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III.
IV.

6
7

III.
IV.

6
7

III.
IV.

6
7

III.
IV.

6
7

Захист дітей1
Захист дітей1 2.
Захист дітей1 – всього
Національні традиції 1.
Національні традиції 2.
Національні традиції – всього
Керівництво обдарованих дітей1.
Керівництво обдарованих дітей1 2.
Керівництво обдарованих дітей– всього
Управління музичною діяльністю 1.
Управління музичною діяльністю 2.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4

Управління музичною діяльністю – всього

0

8

15
15
–
15
15
–
15
15
15
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
60
120
60
60
120
60
60
120
60
60

60
60
120
60
60
120
60
60
120
60
60

7
6
13
7
6
13
7
6
13
7
6

0

120

120

13

Бакалаврська робота
Дисципліни за вільним вибором (12 kredit)
Необов’язкові навчальні дисципліни (VMT)

пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.
пр.б.

15
12
23

підпис

I.

2

Індивідуальна шкільна практика 1.

0

40

40

3

пр.б.

II.

3

Групова практика 1. Угорська мова і математика

0

40

40

3

пр.б.

II.

4

0

80

80

6

пр.б.

III.

5

0

60

60

4

пр.б.

III.

6

Індивідуальна шкільна практика 2.
Групова практика 2. Екологія, фізичне
виховання і спорт, угорська мова та візуальне
виховання
Індивідуальна шкільна практика 3.

0

80

80

6

пр.б.

IV.

7

0

60

60

4

пр.б.

IV.
IV.

8
8

0
0
0
870

120
3
483
1290

120
3
483
2160

12
3
41
240

пр.б.
екз.

Групова практика 3. Малювання і візуальна
культура, спосіб життя, музика, математика
Практика в школі
Заключення
Практика
Всього

–

–

Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Apor Vilmos, 2015c.

–
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Додаток М
Навчальний план підготовки вчителів за спецальністю «вчитель початкових класів» (бакалавр)
у Реформаторському університеті імені Кароля Гаспара
Навчальні дисципліни

Модуль обов’язкових дисциплні (175 кр.)
Основні модулі (46 кр.)
Суспільні науки (18 кр.)
Філософія
Методологія навчання
Церковні знання
Біблеїстика I.
Біблеїстика II.
Розділи з історії Угорщини
Чесноти
Моральні знання I.
Інформатика в навчанні
Педагогіка (14 кр.)
Історія педагогіки
Загальна педагогіка й дидактика
Теорія виховання I.
Теорія навчання
Диференціальна педагогіка
Прикладна педагогіка
Психологія (10 кр.)
Введення в психологію
Психологія особистості
Психологія розвитку
Педагогічна соціальна психологія
Групова педагогічна практика (4 кр.)
Групова педагогічна практика I. (2 дні)
Групова педагогічна практика II. (2 дні)
Методика педагогіки
Методика психології

Кредити
175
46
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
3
2
2
2
3
2
10
2
3
3
2
4
2
2
0
0

Години на
півріччя
2505
645
240
30
30
30
30
30
30
30
30
30
195
45
30
30
30
30
30
120
30
30
30
30
60
30
30
0
0

Контроль

Л

Години на тиждень
Пр
С

Півріччя

екз.
зал.
зал.
зал.
зал.
екз.
екз.
екз.
зал.

2
0
0
0
0
2
2
2
0

0
2
2
2
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
5
7
5
2

екз.
екз.
екз.
зал.
зал.
зал.

3
2
2
0
0
0

0
0
0
2
2
2

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
7

екз.
зал.
зал.
екз.

2
0
0
2

0
2
2
0

0
0
0
0

1
2
3
4

зал.
зал.
С
С

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

1
8
4
4
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Професійний модуль (129 кр.)
Професійні теоретичні модулі (89 кр.)
Угорська мова та література й методика їх викладання
(25 кр.)
Вивчення мови і мовлення
Угорська мова I.
Угорська мова II.
Угорська мова III.
Методика викладання рідної мови I.
Методика викладання рідної мови II.
Методика викладання рідної мови III.
Аналіз літературних творів I.
Аналіз літературних творів II.
Дитяча література I.
Дитяча література II.
Математика і методика її викладання (14 кр.)
Математика I.
Математика II.
Методика викладання математики I.
Методика викладання математики II.
Методика викладання математики III.
МатематикаIII.
Природничі науки і методика їх викладання (12 кр.)
Захист навколишнього середовища I.
Захист навколишнього середовища II.
Методика викладання природничих наук I.
Методика викладання природничих наук II.
Освіта в галузі охорони здоров'я
Співи-музика і методика їх викладання (10 кр.)
Методика викладання співи-музика I.
Методика викладання співи-музика II.
Методика викладання співи-музика III.
Методика викладання співи-музика IV.
Методика викладання співи-музика V.
Методика викладання співи-музика VI.
Методика викладання співи-музика VII.

129
89

1860
1230

25

360

2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
14
3
2
3
2
2
2
12
3
3
2
2
2
10
2
2
2
1
1
1
1

30
30
45
45
30
30
30
30
45
30
30
180
45
30
45
30
30
30
150
45
45
30
30
30
150
30
30
30
15
15
15
15

зал.
зал.
зал.
екз.
зал.
екз.
екз.
зал.
зал.
зал.
екз.

0
0
0
3
0
2
2
0
0
0
2

2
2
2
0
2
0
0
2
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
2
3
4
6
7
4
5

зал.
екз.
зал.
екз.
екз.
зал.

0
2
0
2
2
0

2
0
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

екз.
екз.
зал.
екз.
зал.

2
2
0
2
0

0
0
2
0
2

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

зал.
екз.
зал.
зал.
екз.
екз.
екз.

0
2
0
0
1
1
1

2
0
2
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
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Візуальна культура і методика їх викладання (10 кр.)
Візуальна культура I.
Візуальна культура II.
Методика викладання візуальної культури I.
Методика викладання візуальної культури II.
Естетичне та художнє виховання
Фізичне виховання і методика його викладання (10 кр.)
Фізичне виховання і методика його викладання (Денна)
Фізичне виховання I. (Денна)
Методика викладання фізичного виховання I.
Методика викладання фізичного виховання II.
Фізичне виховання II. (Денна)
Фізичне виховання і методика його викладання
викладання (Заочна)
Студентський спорт I. (Заочна)
Методика викладання фізичного виховання I.
Методика викладання фізичного виховання II.
Студентський спорт II. (Заочна)
Трудове навчання й методика його викладання (8 кр.)
Трудове навчання I.
Трудове навчання II.
Методика викладання трудового навчання I.
Методика викладання трудового навчання II.
Практичний модуль (40 кр.)
Індивідуальна комплексна педагогічна практика I.
Індивідуальна комплексна педагогічна практика II.
Індивідуальна комплексна педагогічна практика III.
Групові уроки в 1-4 класах I.
Групові уроки в 1-4 класах II.
Групові уроки в 1-4 класах III.
Групові уроки в 1-4 класах IV.
Групові уроки в 5-6 класах I.
Групові уроки в 5-6 класах IІ.
Індивідуальна практика I.
Індивідуальна практика II.
Комплексна педагогічна практика 1-4 класи

10
2
2
2
2
2
10
10
2
2
2
2

150
30
30
30
30
30
120
120
30
30
30
30

10

60

2
2
2
2
8
2
2
2
2
40
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
4
10

30
30
30
30
120
30
30
30
30
630
15
15
15
45
45
45
45
45
45
60
60
150

зал.
зал.
зал.
екз.
зал.

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

1
2
3
4
7

зал.
зал.
екз.
зал.

0
0
0
0

2
2
2
2

0
0
0
0

2
3
4
5

зал.
зал.
екз.
зал.

0
0
0
0

2
2
2
2

0
0
0
0

2
3
4
5

зал.
зал.
зал.
екз.

0
0
0
2

2
2
2
0

0
0
0
0

3
4
5
6

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
6
7
6
7
8
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Комплексна педагогічна практика 5-6. класи
Обов’язкові варіантивні дисципліни (38кр.)
Спеціальні модулі І
Дидактика наочності
Романологія
Церковний спів I.
Етнографія
Спеціальні модулі ІІ (Денна)
Хор І
Хор ІІ
Хор ІІІ
Хор ІV
Хор V
Хор VІ
Хор VІІ
Німецька мова I.
Німецька мова II.
Німецька мова III.
Німецька мова IV.
Англійська мова I.
Англійська мова II.
Англійська мова III.
Англійська мова IV.
Спеціальні модулі ІІ (Заочна)
Організація класу в школі
Національні традиції
Християнська освіта
Педагогічна етика
Художньо-естетична освіта
Модуль навчальних дисциплін за вільним вибором
(Денна)
Методи дослідження
Навчальна дисципліна за вільним вибором I.
Навчальна дисципліна за вільним вибором II.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IІI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IV.

3

45

7
2
2
1
1
8
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
8
1
2
2
2
1

90
30
30
15
15
390
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
390
15
30
30
30
15

зал.

0

3

0

8

зал.
зал.
екз.
зал.

0
0
1
0

2
2
0
1

0
0
0
0

6
6
7
7

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4

зал.
екз.
зал.
зал.
зал.

0
2
0
0
0

1
0
2
2
1

0
0
0
0
0

1
2
3
4
1

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

4
1
2
3
3

12
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
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Навчальна дисципліна за вільним вибором V.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VII.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VIII.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IX.
Навчальна дисципліна за вільним вибором X.
Навчальна дисципліна за вільним вибором XI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором XII.
Модуль навчальних дисциплін за вільним вибором
(Заочна)
Навчальна дисципліна за вільним вибором I.
Навчальна дисципліна за вільним вибором II.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IІI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IV.
Навчальна дисципліна за вільним вибором V.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VII.
Навчальна дисципліна за вільним вибором VIII.
Навчальна дисципліна за вільним вибором IX.
Навчальна дисципліна за вільним вибором X.
Навчальна дисципліна за вільним вибором XI.
Навчальна дисципліна за вільним вибором XII.
Заключний модуль
Консультація по написанню бакалаврської роботи I.
Консультація по написанню бакалаврської роботи II.
Консультація по написанню бакалаврської роботи IІI.
Заключний екзамен
Заключний екзамен
Бакалаврська робота
Заключний екзамен
Всього кредитів

1
1
1
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
30
30
30

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
4
5
5
5
7

1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1
1
15
0
0
0
0
0
15
0
240

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
30
0
0

зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.
зал.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7

зал.
бак. роб
екз.

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

6
7
8
8
8
8

Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Tanító ba szak mintatanterv, 2015

Додаток Н
Матриця розвитку вищої освіти(зокрема, педагогічної)
в області цифрової освіти Угорщини
Група

Оновлення процесу навчання

Мета
розвитк
у

Конкретна мета

Підвищення
кваліфікації
вчителів в області методології
цифрової освіти
Освітні вимоги до методів
цифрової підтримки навчання
Включення
і
поширення
неформальної освіти
Підтримка швидко реагування на
новий цифровий зміст вищої
освіти
Накопичення цифрових знань та
досвіду вищої освіти
Зворотній зв'язок та подальший
розвиток змісту і методів
цифрової освіти

Навчання
процесам
управління

Підтримка
РегулюванРегулюва
ня вищої
ння
освіти в
змісту
електроносвіти
ному
вигляді

+

+

+

Регулювання в
закладах
освіти

+

Підтримка
розвито
Розвиток
Освітні
вищої
цифрової
процеси
освіти в
інфрастр
розвитку
електроно
уктури
му вигляді

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

Інфраструктура

Мапа підтримки розвитку вищої освіти
цифровими технологіями
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Організація
інтернет-спільнот
студентів та викладачів
Оноволення змісту і видів робіт
програми ККК
Забезпечення високої якості
навчально-методичних матеріалі
та навчальних посібників
Рівномірне
сполучення
з
університетами та висвітлення
необхідної
інформації
для
планування кар’єрного зростання
та освіти дорослих
Онлайн
обслуговування
та
розробка електронних форм
навчання
Створення спрошенної системи
реєстрація та пошуку
Покриття розвивається WiFiпокриття, завдяки використанню
широкосмугового зв'язку
Забезпечення
фінансування
розвитку ІТ
Гнучке навколишнє середовище,
нове
навчання,
підтримка
ефективних форм співпраці
Розподіл служби підтримки між
установами

+

+

+

+

+

+
+

Додаток опрацьовано автором на основі джерела: Levai,2014.
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Додаток П
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати
дисертації
1. Годлевська, К. (2011).
В. О.
Сухомлинський
про
професійний
саморозвиток майбутніх вчителів початкових класів. Педагогічний
дискурс, 10, 127–129.
2. Годлевська, К. (2012). Психолого-педагогічні аспекти застосування
мультимедіа в системі початкової освіти. Збірник наукових праць
Бердянського державного педагогічного університету, 1, 2012, 55–60.
3. Годлевська, К. (2012). Використання мультимедіа технологій з метою
розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку. Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 31, 87–90.
4. Годлевська, К. (2013).
Особливості
використання
мультимедіа
презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів
початкових класі». Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 40, 182–186.
5. Годлевська, К. (2014).
Формування
професійної
компетентності
майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3(37), 226–232.
6. Годлевська, К. (2014). Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на
навчання та викладання в Угорщині. Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,
досвід, проблеми, 39, 177–181.
7. Годлевська, К. (2014).
Інформаційно-комунікаційні
технології
у
підготовці вчителів початкової школи в університетах Угорщини. Вища
освіта України, 3, 111–114.
8. Годлевська, К. (2016). Педагогічна практика в системі професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині. Педагогіка
формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах,
51(104), 118–122.
9. Годлевська, К. (2015). Розвиток та становлення професійної підготовки
вчителя в Угорщині. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології, 3(47), 75–82.
10. Hodlevska, K. (2016). European dimension of professional training of primary
school teachers in Hungary: experience for Ukraine. Advanced Education.
Новітня освіта, 5, 65–72.
11. Годлевська, К. (2016). Практико-орієнтованість як провідний принцип
побудови курикулуму підготовки майбутнього вчителя початкових класів
в Угорщині. International Scientific Journal Euro-American Scientific
Cooperation: research articles, 16, 65–72.
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12. Годлевська, К. (2012).
Особливості
використання
мультимедіа
технологій в професійній підготовці майбутніх вчителів початкових
класів. Київ: Прінт Квік.
13. Годлевська, К. (2016). Професійна підготовка майбутніх учителів
початкової школи в Угорщині. Київ: ДКС центр.
14. Годлевська, К. (2013). Використання мультимедійних технологій у
професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів. В
О. І. Огієнко (Ред.), Підготовка сучасного вчителя: інформаційнотехнологічне забезпечення. (с. 201–209). Кіровоград: Імекс-ЛТД.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
15. Годлевська, К. (2012). Роль та значення мультимедіа технологій в системі
сучасної вищої освіти при підготовці майбутніх вчителів початкової
школи. В А. А. Сбруєва та ін. (Ред.), Інновації як чинник суспільного
розвитку: теорія і практика: ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Суми, 30–31 травня (Ч.1,
с. 54–56). Суми: НІКО.
16. Годлевська, К. (2012). Формування інформаційної компетентності
майбутніх вчителів початкових класів за допомогою мультимедіа
технологій. В кол. ред., Освіта впродовж життя: вимоги часу:
IV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченогопедагога О. С. Дубинчук, Київ, 19 квітня, (с. 57–59). Київ: Едельвейс.
17. Годлевська, К. (2012). Виявлення стану готовності майбутніх вчителів
початкової школи до застосування мультимедіа технологій. В
А. А. Сбруєва та ін. (Ред.), Управління інноваційним розвитком освіти:
глобальний та національний виміри: Всеукраїнська науково-практичної
конференції, Суми, 2 квітня (с. 145–147). Суми: Університетська книга.
18. Годлевська, К. (2012). Мультимедіа як засіб компетентнісного підходу до
інформатизації освіти. В Л. Б. Лук’янова, О. І. Щербак (Ред.), Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх
закладів: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-ї
річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка, Київ, 19
березня (с. 65–68). Херсон: Олді-плюс.
19. Годлевська, К. (2013). Професійний саморозвиток майбутнього вчителя
початкових класів у контексті використання спадщини А. С. Макаренка.
В О. Г. Козлова та ін. (Ред.), Творча спадщина А. С. Макаренка в
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: Всеукраїнська
науково-практична конференція, Суми, 11-12 березня (с. 140–142). Суми:
СумДПУ імені А. С. Макаренка.
20. Годлевська, К., Кобюк, Ю. (2014). Готовність майбутніх учителів до
інноваційної професійної діяльності. В Ю. А. Картава та ін. (Ред.),
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри
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змін: Міжнародна науково-практична конференція, Суми, 4–5 березня
(Т.2, с. 196–199). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.
21. Годлевська, К. (2014). Реформування професійної підготовки майбутніх
вчителів початкових класів в Угорщині в контексті Болонського процесу.
В О. І. Локшина (Ред.), Педагогічна компаративістика – 2014: якісний
вимір освіти зарубіжжя та український контекст: Всеукраїнський
науково-практичний
семінар,
Київ,
5 червня
(с. 130–131).
Київ: Педагогічна думка.
22. Годлевська, К., Кобюк, Ю. (2015). Сучасні виклики підготовки вчителів
початкових класів в Угорщині. В А. А. Сбруєва та ін. (Ред.), Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: ІІ
Міжнародна науково-практична конференція, Суми, 26–27 березня (Т.1,
с. 208–210). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.
23. Годлевська, К., Кобюк, Ю. (2015). Професійна підготовка майбутніх
учителів в Австралії та Угорщині. В О. О. Ярошинська та ін. (Ред.),
Підготовка
майбутнього
вчителя
в
умовах
впровадження
компетентнісного підходу: Всеукраїнський науково-методичний семінар,
Умань, 27 березня (с. 171–174). Умань: ФОП Жовтий О. О.
24. Годлевська, К. (2015). Система забезпечення якості вищої освіти в
Угорщині в контексті Болонського процесу. В О. І. Локшина (Ред.),
Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя
та український контекст: науково-практичний семінар, Київ, 11 червня
(с. 161–163). Київ: Педагогічна думка.
25. Годлевська, К. (2015). Особливості розвитку медіаосвіти в Угорщині. В
С. І. Дегтярьов та ін. (Ред.), Освітні інновації: філософія, психологія,
педагогіка: Міжнародна науково-практична конференція, Суми, 3 грудня
(Ч.3, с. 102–105). Суми: КЗ СОІППО.
26. Hodlevska, K., Ogienko, O., Litovchenko, I. (2015). Transition to innovations
in education as response to civilizational challenges: international experience
for Ukraine. Education and Transition. Contributions from Educational
Research: European Conference on Educational Research (ECER), Budapest,
Hungary,
7–11
September.
URL:
www.eera-ecer.de/ecerprogrammes/conference/20/ contribution/ 34300.
27. Годлевська, К. (2016). Порівняльний аналіз досвіду професійної
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині та Україні. В
А. А. Сбруєва та ін. (Ред.), Інноваційний розвиток вищої освіти:
глобальний та національний виміри змін: ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція, Суми, 6–7 квітня (Т.1, с. 128–130). Суми:
СумДПУ імені А. С. Макаренка.
28. Годлевська, К. (2016). Обумовленість професійної підготовки угорських
вчителів особливостями організації і структури освітньої системи. В
Б. А. Бойченко та ін. (Ред.), Освітні інновації: філософія, психологія,
педагогіка: IIІ Міжнародна науково-практична конференція, Суми,
8 грудня (Ч.3, с. 152–156). Суми: ФОПЦьома С. П.
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29. Годлевська, К. (2017). Розвиток академічної мобільності студентів як
реалізація принципів Болонського процесу у професійній підготовці
угорських вчителів. В А. А. Сбруєва та ін. (Ред.), Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: ІV Міжнародна
науково-практична конференція, Суми, 6–7 квітня (с. 114–116). Суми:
СумДПУ імені А. С. Макаренка.
30. Годлевська, К. (2017). Законодавче забезпечення підготовки майбутнього
вчителя в Угорщині.
В
О. І. Локшина (Ред.),
Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у
контексті європейської інтеграції і глобалізації: І Міжнародна науковопрактична конференція, Київ, 15–16 червня (с. 36–37). Київ: Педагогічна
думка.
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Додаток Р
Відомості про апробацію результатів дисертації

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації як чинник
суспільного розвитку: теорія і практика», м. Суми, 30-31 травня 2012 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Роль та значення мультимедіа в
системі сучасної вищої освіти при підготовці майбутніх вчителів
початкової школи
Х Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора
О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії»,
м. Київ,
5-6 грудня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Застосування мультимедіа технологій в процесі формування педагогічної
майстерності майбутніх вчителів початкових класів
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління процесом
кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних
закладів України», м. Київ, 26-27 вересня 2013 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Мультимедіа технології в системі підготовки майбутнього
вчителя початкових класів: зарубіжний досвід
XI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора
О.П. Рудницької на тему «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної
дії», м. Київ, 4-5 грудня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Мультимедіа технології як засіб підвищення ефективності навчання в
початковій школі.
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 4-5
березня 2014 р., заочна форма участі Тема доповіді: «Готовність
майбутніх вчителів до інноваційної професійної діяльності».
ІІІ
міжнародний
науково-методологічний
семінар:
«Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів», м.Хмельницький, 17 квітня 2014р., очна форма
участі. Тема доповіді: Використання прогресивних педагогічних ідей
Угорщини в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів
початкових класів.
Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих у
контексті сталого розвитку». м. Київ, 23-23 квітня 2014 р., очна форма
участі. Тема доповіді: Використання інтерактивних дошок у навчальновиховному процесі вищого навчального закладу.
ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформайійні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми». м. Вінниця, 21-23 травня 2014 р.
очна форма участі. Тема доповіді: Вплив інформаційно-комунікаційних
технологій на навчання та викладання в Угорщині.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої
школи: методологія, теорія, технології», м. Кіровоград, 2-4 листопада
2014р., очна форма участі. Тема доповіді: Інформаційно-комунікаційні
технології у підготовці вчителів початкової школи в університетах
Угорщини.
Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2014 року, очна
форма участі Тема доповіді «Діалогіче спілкування як педагогічна умова
впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес у ВПНЗ»
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 26-27
березня 2015 року, очна форма участі. Тема доповіді: «Сучасні виклики
підготовки вчителів початкових класів в Угорщині».
ІV
Міжнародний
науково-методологічний
семінар:
«Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 25 травня 2015 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Принципи освітньої політики Угорщини щодо
забезпечення якості вищої освіти».
European Conference on Educational Research (ECER 2015) «Education and
Transition. Contributions from Educational Research»,. Budapest (Hungary)
from 7-12 September 2015, виграш гранту на участь в конференції, очна
форма. Тема доповіді: «Transition to innovations in education as response to
civilizational challenges: international experience for Ukraine».
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне
становлення особистості: проблеми і перспективи», м. Хмельницький, 1011 листопада 2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Сучасні
підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
початкових класів в Угорщині».
II Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2015 р., очна форма
участі. Тема доповіді: «Особливості розвитку медіаосвіти в Угорщині».
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 6 – 7
квітня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Порівняльний аналіз
досвіду професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині та
Україні».
V міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізацій них та інтеграційних
процесів», Київ–Хмельницький, 19 травня 2016 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Сучасні методи та технології навчання майбутніх учителів
угорської початкової школи.
Х Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.
Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», 3-4

319

грудня 2016 р., м. Київ, очна форма участі. Тема доповіді: Професійний
розвиток угорських вчителів в умовах євроінтеграції.
19. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 8 грудня 2016 р., очна форма
участі. Тема доповіді: Обумовленість професійної підготовки угорських
вчителів особливостями і структурою системи освіти.
20. І міжнародна конференція педагогічна компаративістика і міжнародна
освіта – 2017 «Освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і
глобалізації» (м. Київ, 15-16 травня 2017 року), очна форма участі. Тема
доповіді: Законодавче забезпечення підготовки майбутнього вчителя в
Угорщині.
21. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми , 6-7
квітня 2017 року, очна форма участі. Тема доповіді: Розвиток академічної
мобільності студентів як реалізація принципів Болонського процесу у
професійній підготовці угорських вчителів.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
ІI Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання «Інтернаціоналізація
системи вищої освіти України», м. Київ, 30-31 березня 2012 р., заочна
форма участі. Тема доповіді: Роль мультимедійних засобів у професійній
підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний
виміри», м. Суми, 2 квітня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Виявлення стану готовності майбутніх вчителів початкової школи до
застосування мультимедіа технологій
Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України за 2011 рік, м. Київ, 9-10 квітня 2012
року., очна форма участі. Тема доповіді: Роль мультимедіа технологій
навчання в підготовці майбутніх вчителів початкових класів.
ІV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога
Олени Степанівни Дубинчук «Освіта впродовж життя: вимоги часу»,
м. Київ, 19 квітня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді: Можливості
використання мультимедіа технологій у навчальному процесі майбутніх
вчителів початкових класів
Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної
компетентності вчителя початкових класів у контексті об’єктивної
парадигми освіти», м. Київ, 26-27 квітня 2012 р. заочна форма участі.
Тема доповіді: Готовність використання мультимедіа технологій в
процесі викладання курсу «Сходинки до інформатики».
Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх
вчителів», м. Суми, 9 листопада 2012 р., очна форма участі. Тема
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доповіді: Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів
початкових класів за допомогою мультимедіа технологій
28. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України за 2012 рік, м. Київ, 26 – 27 лютого 2013
р. очна форма участі. Тема доповіді: Формування медіа грамотності
майбутніх учителів початкової школи
29. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку
освіти ХХІ століття», м. Суми, 11 – 12 березня 2013 р. очна форма участі.
Тема доповіді: Професійний саморозвиток майбутнього вчителя
початкових класів у контексті використання спадщини А.С. Макаренка.
30. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-й річниці
від дня народження Антона Семеновича Макаренка «Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх
закладів», м. Київ, Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка, 19 березня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Мультимедіа як засіб компетентнісного підходу до інформатизації освіти.
31. V Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога
Олени Степанівни Дубинчук «Освіта впродовж життя: вимоги часу»,
м. Київ, 23 травня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Значення
мультимедійних підручників при викладанні психолого-педагогічних
дисциплін.
32. Науковий семінар присвячений 190-й річниці від дня народження
Костянтина Дмитровича Ушинського, м. Київ, 13 червня 2013 р., заочна
форма участі. Тема доповіді: Принцип народності як основа системи К.Д.
Ушинського.
33. Міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в
інноваційній освіті», м. Суми, 21-22 листопада 2013 р., заочна форма
участі. Тема доповіді: Використання технологій мультимедіа як
дидактичних засобів у навчальному процесі майбутніх вчителів
початкових класів.
34. Щорічний круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці
майбутніх вчителів». м. Суми, 11 грудня 2013 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Мультимедіа технологій як засіб активізація навчальнопізнавальної діяльності студентів.
35. Методологічний семінар «Від педагогіки добра до вершин педагогічної
майстерності», м. Київ, ДНВЗ Університет менеджменту освіти, 18
грудня 2013 року, заочна форма участі. Тема доповіді: Мультимедіа
технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх
вчителів початкових класів.
36. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України за 2013р. «Я -Концепція у вимірі теорії
та практики психопедагогіки», м. Київ, 19-20 березня 2014р. очна форма
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участі Тема доповіді: Мультимедійні технології як фактор розвитку
професійної «Я-концепції» майбутнього вчителя початкових класів.
37. Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Педагогічна
компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український
контекст», м. Київ, 5 червня 2014 р. очна форма участі. Тема доповіді:
Реформування професійної підготовки майбутніх вчителів початкових
класів в Угорщині у контексті Болонського процесу.
38. ХІ
Всеукраїнська
науково-методична
конференція
«Проблеми
післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в
освіті як основа суспільного розвитку», м. Ужгород, 5-6 листопада
2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток і становлення
початкової освіти в Угорщині.
39. Всеукраїнська науково-практична конференція «Евристична освіта у
суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей», м. Суми, 13-14
листопада 2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Структура базової
педагогічної освіти Угорщини.
40. Щорічний круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці
майбутніх вчителів». м. Суми, 21 листопада 2014 р. , очна форма участі.
Тема доповіді: Роль інноваційних форм роботи в процесі організації
інтерактивного навчання в ВПНЗ.
41. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майбутнього
вчителя в умовах впровадження компетентнісного підходу», м. Умань, 27
березня 2015 р. заочна форма участі. Тема доповіді: Професійна
підготовка майбутніх учителів в Австралії та Угорщині
42. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України за 2014р. «Педагогічна освіта і освіта
дорослих у суспільстві знань». м. Київ, 20 квітня 2015року, очна форма
участі. Тема доповіді: Інформаційно-комунікаційні технології в системі
вищої освіти Угорщини.
43. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування,
психолого-педагогічний супровід», м. Чернігів, 23-24 квітня 2015р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Організація професійної підготовки
вчителів початкових класів в Угорщині.
44. Круглий стіл «Наукова спадщина академіка І.А. Зязюна та актуалітети
сучасної педагогічної освіти». м. Київ, 18 травня 2015р., очна форма
участі. Тема доповіді: Підготовка майбутнього вчителя до професійної
діяльності крізь призму ідей І.А. Зязюна».
45. VI науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2015»,
м. Київ, 11 червня 2015р., очна форма участі. Тема доповіді: Система
забезпечення якості вищої освіти в Угорщині в контексті Болонського
процесу.
46. Щорічний круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці
майбутніх вчителів», м. Суми, 11 грудня 2015 р., очна форма участі. Тема
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доповіді: Професійна підготовка вчителів початкових класів у вищих
навчальних закладах Угорщини: стратегічні цілі та завдання.
47. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України за 2015р. «Професійний і особистісний
розвиток різних категорій дорослого населення», м. Київ, 14 березня
2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Сучасні реформи в системі
професійної підготовки вчителів початкових класів в Угорщині.
48. Щорічний Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці
майбутніх учителів», 25 листопада 2016 р., м. Суми, очна форма участі.
Тема доповіді: Професійна медіакомпетентність майбутнього вчителя
початкових класів в Угорщині.
49. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України за 2016 р. «Психолого-педагогічний
супровід навчання різних категорій дорослого населення», м. Київ, 15 –16
березня 2017 року, очна форма участі. Тема доповіді: «Місце та роль
педагогічного порт фоліо у процесі підготовки майбутніх вчителів
початкових класів в Угорщині».

