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Проаналізовано особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині XX cm. Виявлено 
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THE DEVELOPMENT OF POST-DIPLOMA PEDAGOGICAL EDUCATION IN FRANCE IN THE SECOND PART OF 
THE TWENTIETH CENTURY 

There has been realized peculiarities' analysis of post-diploma pedagogical education development in France in the second part 
of the twentieth century in the article. There have been determined essential stages of its development: from passing first short-term and 
long-term practical training for teachers-practicians to organizing such forms of professional training as university conferences, 
national seminars, summer universities, etc. 

Keywords: France, post-diploma education, stages of development, teacher, UIPU, university. 

Утворення загального європейського простору вищої освіти — актуальне завдання у сучасному мінливому світі з його 
швидкоплинними процесами, новими орієнтирами, переоцінкою традиційних суспільних, політичних і культурних засад. 
У зв'язку з цим, для нашої країни є дуже важливим досвід інших країн світу, що досягли позитивних результатів у розробці 
загальноєвропейських принципів організації вищої освіти, педагогічної зокрема. Особливий інтерес для української 
педагогічної освіти становить досвід професійно-педагогічної підготовки викладачів у Франції. Протягом останніх 
десятиліть вищі навчальні заклади (ВНЗ) цієї країни працювали над пошуком удосконаленої моделі їх функціонування. 

Увагу багатьох вітчизняних учених привертають педагогічні досягнення Франції. Окремі аспекти організації 
навчально-виховного процесу у французьких середніх і вищих навчальних закладах висвітлено в дисертаціях О. Алексєєвої, О. 
Бажановської, О. Бочарової, М. Зверєвої, О. Матієнко, В. Полтавець, Л. Шаповалової. Проблемам професійної підготовки фахівців 
у Франції присвячено наукові розвідки О. Авксентьєвої (лінгвістична підготовка іноземних фахівців) і Г. Лещук (підготовка 
фахівців соціальної сфери). Теоретичні засади розвитку й саморозвитку особистості в освітній системі цієї країни розглянуто в 
дисертаційній роботі Л. Зязюн. Становлення й розвиток університетської освіти Франції в ХIХ-ХХ ст. досліджував А. Максименко. 
Деякі аспекти розвитку французької системи професійної підготовки майбутніх учителів висвітлені в дисертаціях О. Голотюк, В. 
Лащихіної. О. Романенко. 

Проте попереднє вивчення вітчизняних наукових порівняльно-педагогічних праць показало, що проблема розвитку 
педагогічної освіти у Франції в історичному аспекті ще не була предметом спеціального наукового дослідження. 

Мета статті - виявити етапи та особливості розвитку французької післядипломної педагогічної освіти в другій половині 
XX ст. 

Післядипломна педагогічна освіта у Франції є складовою системи професійної підготовки вчителів. Розуміння 
особливостей її функціонування дає змогу глибше усвідомити тенденції розвитку сучасної теорії та практики процесу 
навчання шкільних педагогів у цій країні. Аналіз науково-педагогічних джерел із проблеми дослідження дозволяє зробити 
висновок, що в результаті державної політики уряду Французької Республіки система післядипломної педагогічної освіти в 
цій країні у своєму розвитку пройшла кілька етапів. 

Зауважимо, що закон від 16 липня 1971 р. додав легітимності системі післядипломної освіти в країні. Уперше принципи 
організації освіти протягом життя (La formation continue) для вчителів було викладено в циркулярі міністерства національної 
освіти Франції № 72-240 від 20 червня 1972 р. Текст документа був адресований ректорам, інспекторам академій 
(навчальний округ у Франції), директорам нормальних шкіл (педагогічний навчальний заклад до 1989 р.) і департаментським 
інспекторам державної освіти. У ньому зазначалося, що впровадження цих принципів має дозволити гнучко і в строк 
організувати систему післядипломної освіти вчителів. Учителям пропонувалися диференційовані підходи в організації 
стажувань і термінів перепідготовки. У перспективі інспектори академій повинні були розробити й погоджувати з 
департаментськими інспекторами, директорами, викладачами нормальних шкіл і представниками від учителів у паритетному 
органі план підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для кожного департаменту [1]. 

Спочатку реформатори педагогічної освіти у Франції вирішили, що в перехідний період поетапного запуску 
Національного плану післядипломного навчання вчителів треба враховувати дві основні необхідні умови: по-перше, 
забезпечити в 6-річний термін підвищення 
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кваліфікації зацікавлених штатних учителів (крім тих, хто закінчив нормальні школи менше 5 років потому, а також 
викладачів старше 50 років); по-друге, підготувати й проконтролювати поетапний розвиток системи підвищення кваліфікації 
вчителів з урахуванням регіональних і місцевих умов розвитку й потреб. 

З початку 1972/73 навчального року два види післядипломної підготовки були запропоновані вчителям: 
довгострокове стажування (Les opérations de longue durée) і короткострокові шеститижневі (Les opérations d'une durée 
moyenne) курси. Довгострокове стажування відповідає триместру, під час якого вчителів замінюють у класах 
студенти-практиканти другого року професійного навчання, які стажуються таким чином в умовах, максимально наближених 
до реальної дійсності. На короткострокових курсах заміна вчителів у їхніх класах здійснюється заступниками вчителів 
школи. Шеститижневі курси були організовані по всій країні впродовж усього навчального року у вигляді неперервних 
стажувань. 

Інспекторам академій було доручено скласти до кінця 1972/73 навчального року програми стажувань, звертаючи 
особливу увагу на два основні принципи: по-перше, кожен стаж щодо підвищення кваліфікації вчителів повинен бути 
пов'язаний з аналізом їхніх освітніх потреб (він має включати механізми, які дозволяють сформулювати й діагностувати 
потреби вчителя); по-друге, цілі й програми підготовки повинні бути узгоджені між методистами та вчителями, котрі 
навчаються. Якою б не була тривалість стажування, воно має організовуватися на основі чергування теорії й практики на 
педагогічному майданчику. 

Для забезпечення практичної реалізації вказаних принципів і певної системності міністерство національної освіти 
Франції запропонувало такі схеми проведення курсів підвищення кваліфікації. 

Триместрове довгострокове стажування починається з попереднього етапу. 
Попередній етап: уведення на посаду вчителя-стажиста в клас учителя; координація дій; встановлення спільно плану 

роботи (тривалість -тиждень). 
Етап № 1. Залежно від кількості вчителів, які стажуються, створюється одна або кілька груп. Максимальна кількість 

стажистів у кожній з груп не повинна перевищувати 10 осіб. Група перебуває під відповідальністю департаментського 
інспектора округу. Викладачі нормальних шкіл братимуть участь в роботі цих груп. Цей етап має за мету виробити 
усвідомлення потреб учителів-стажистів й навчити їх формулювати висловлювання. У ході навчання організуються різні види 
діяльності: візити до навчальних закладів, аналізи освітніх досягнень у школі або поза нею, збори й дебати, складання й 
редагування звітів (тривалість - один тиждень). 

Етап №2. Навчання в нормальній школі в супроводі її викладачів та окружного департаментського інспектора. Після 
першого етапу, присвяченого інтерпретації вчителями своїх потреб у професійній підготовці, цей період присвячено 
переважно вивченню цілей і методів педагогічної підготовки та її різним аспектам: методи й зміст освіти, взаємини вчитель - 
учень, безперервне спостереження, шкільне життя, стосунки з батьками тощо (тривалість -чотири тижні). 

Етап № 3. Повернення в округ, групи, ідентичні тим, що були на першому етапі, під відповідальність 
департаментського інспектора й викладачів нормальної школи. Мета цього періоду - дозволити стажистам усвідомити й 
зробити висновок, наскільки нові поняття й досвід, набуті протягом попереднього етапу, відкривають нові перспективу в 
їхній професії. Третій етап може включати дії й прийоми, подібні до тих, що були в першому етапі, але вже більш чітко 
орієнтовані на аналіз досвіду безпосередньої особистої участі. Кожен стажист може виступити перед членами своєї групи. У цей 
час учитель-стажист забезпечує безперервність навчального процесу в класі (тривалість - один тиждень). 

Етап №4. Навчання в нормальній школі, здійснюване її викладачами за участю департаментського інспектора. Цей 
етап продовжує і розвиває форми підготовки другого етапу, але вже у світлі спостережень і експериментів, зроблених протягом 
попереднього періоду. Подібна групова робота дозволить поглиблення в тому або іншому напрямку, з урахуванням особистих 
потреб, виражених стажистами (тривалість - чотири тижні) 
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Етап № 5. Стажування проходить у нормальній школі та окрузі, у присутності департаментського інспектора й 

викладачів цієї школи. Етап має подвійну мету: 1) підвести перший підсумок процесу підвищення кваліфікації; 2) організувати 
необхідну діяльність для продовження навчання і введення змін у професійну практику (тривалість - один тиждень). 

У всіх етапах довгострокового стажу вчителі зайняті повний робочий день [1]. 
Розглянемо особливості організації шеститижневих курсів підвищення кваліфікації вчителів. Відмінність у їх 

тривалості зумовлює іншу структуру. Теоретики й практики педагогічної освіти, розробляючи концепцію післядипломної 
підготовки вчителів, відзначали, що короткострокові курси не повинні трактуватися як просте скорочення стажування вдвічі, а 
повинні зробити ставку на принципово нові ідеї. 

Етап № 1. Після прийому вчителя в класах для заміни викладача-стажиста цей період збігатиметься з першим етапом 
триместрового стажу. Він повинен включати один день спільного обговорення вчителями й викладачами нормальних шкіл 
цілей і програми підготовки (тривалість - один тиждень). 

Етап № 2. Підготовка в нормальній школі в супроводі її викладачів і департаментського інспектора народної освіти. Не 
нехтуючи вивченням загальних аспектів педагогічної діяльності, кожне організоване стажування зможе віддати пріоритет 
особливому напрямку, присвяченому чи то змісту, чи то методиці, чи то, у разі потреби, рівню викладання. У зв'язку з 
потребами місцевого регіону ці стажування зможуть також торкнутися особливих аспектів, зокрема, викладання 
дітям-іноземцям, тощо (тривалість - п'ять тижнів). 

Протягом останнього тижня організовувалися численні збори, в яких беруть участь стажисти, методисти нормальних 
шкіл, інспектори. Мета засідань - підвести підсумок стажування й продумати форми роботи з використанням його 
результатів після повернення вчителів у свої класи. На кожному етапі учителі зайняті повний робочий день. 

Працівники міністерства національної освіти Франції припустили, що навчальний рік дає можливість організувати шість 
стажувань по шість тижнів кожне. При цьому допускається, що різні труднощі практичного характеру (канікули, які 
розбивають на частини шкільний рік, завантаженість кінця навчального року тощо) можуть бути перешкодою цій програмі. У 
разі, якщо перешкоди неможливо подолати, необхідні зміни до плану підвищення кваліфікації вчителів мали внести 
інспектори академії. 

У межах плану підготовки вчителів, установленого для кожного департаменту, призначення вчителів, покликаних 
пройти стаж у системі післядипломної педагогічної освіти, здійснюється у відповідних паритетних інстанціях. 

Виклик кандидатур супроводжується програмою організованих стажувань протягом наступного навчального року; ця 
програма містила дати, тривалість і теми, пропоновані для кожного стажування. Департаментські інспектори й директори 
нормальних шкіл покликані найповніше проінформувати вчителів про можливості, що надаються їм, а також дати 
рекомендації, щоб стимулювати кандидатів повідомляти про справжні свої потреби. Вони повинні поклопотатися також, 
щоб план післядипломної освіти вчителів здійснювався в найсприятливіших умовах. 

Щодо призначення стажистів, то працівники міністерства національної освіти Франції вважали, що повинні бути взяті 
до уваги пропоновані орієнтовно такі критерії: географічні чинники, різниця у віці та практичному досвіді в групах, типи 
вираженої мотивації тощо [1]. 

Наступним етапом у розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у Франції можна розглядати 
започаткування в 1982 р. в кожній академії мережі нових закладів у системі неперервної освіти вчителів - закладів підготовки 
кадрів для національної системи освіти (Les Missions Académiques de Formation des personnels de l'Education Nationale - 
MAFPEN). Першочерговим завданням цих закладів був аналіз потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні 
кваліфікації педагогічних кадрів через поглиблене вивчення ресурсів і можливостей кожної академії. Поступово 
MAFPEN перейшли від надання послуг у підвищенні кваліфікації окремих учителів до участі в підвищенні якості роботи 
всього педагогічного колективу школи. На нараді керівників MAFPEN y Ліоні (1990 р.) було зроблено висновок про гнучкість 
та адаптивність новоствореної структури післядипломної підготовки педагогічних кадрів у країні. Відзначалась її здатність 
задовольняти потреби окремих учителів та цілих 
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колективів, швидко реагувати на недоліки освітнього процесу й вимоги місцевих органів влади, виконуючи при цьому 
постанови державних органів та розпорядження міністерства національної освіти [2, с 109-115]. «Новостворені інституції 
є здатними до самооновлення і трансформації організаційної системи залежно від зміни ситуації в суспільстві» [3, с 27]. 

Зауважимо, що вчителі початкової й середньої школи у Франції належать до категорії державних службовців. Оскільки 
замовником професійної праці вчителя є громадянська держава, то на вчителів поширюються всі загальні вимоги до 
державних службовців, включаючи конкурсне обрання на посаду, професійне вдосконалення й розвиток тощо [З, с 
105]. У декреті № 85-607 від 14 червня 1985 р. про професійну підготовку державних службовців йдеться, що їхня 
післядипломна професійна підготовка має за мету дозволити зацікавленим особам виконувати свої службові обов'язки в 
умовах найкращої ефективності. її завдання повинно полягати в тому, щоб сприяти розвитку мобільності чиновників і 
створювати умови ефективної рівності в доступі до різних чинів й посад і чоловіків, і жінок. 

Післядипломна професійна підготовка повинна бути спрямована на те. щоб полегшити доступ до першої або нової 
посади; допомогти виконуватя свої функціональні обов'язки на належному фаховому рівні; підготувати до адміністративних 
конкурсів; скоротити ризик непристосованості чиновників до еволюції професійних методів і технік; дозволити дістати доступ 
до посад, що вимагають нової кваліфікації; сприяти набуттю, підтримці й удосконаленню знань, які відкривають 
перед чиновниками можливості особистого та професійного вибору. У декреті відзначено, що всі вказані форми 
підготовки мають здійснюватися на дистанційних курсах, стажуваннях, організованих поза робочим часом і курсах, які 
повністю або частково проходять у робочий час. 

Згідно зі статтею 12 декрету про професійну підготовку державних службовців чиновники мають право на 
тимчасове вивільнення від посади для здійснення навчання або досліджень, що мають характер державної важливості, а також 
на відпустку для підвищення кваліфікації. При цьому відзначено що, відпустка не може перевищувати трьох років протягом 
усієї кар'єри [4]. 

Започаткування мережі MAFPEN у післядипломній педагогічній підготовки (1982— 1992 pp.) і вихід у світ декрету 
про професійну підготовці державних службовців (1985 р.) були результативними заходами у становленні системи 
післядипломної педагогічної освіти у Франції. Проте, згідно з оцінками французьких та інших загальноєвропейських 
досліджень, присвячених проблемам підготовки вчителів, принципи й структура цієї освіти не зазнали кардинальних змін [5]. 

Новий етап у розвитку післядипломної педагогічної освіти у Франції пов'язаний з прийняттям у 1989 р. закону про 
загальні принципи організації системи освіти [6]. Крім того, що закон визначив основні національні пріоритети в галузі 
освіти на найближчі десятиліття, його важливим пунктом є заснування Університетського інституту з професійної підготовки 
вчителів (УІППВ). Крім професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової та середньої шкіл, у завдання 
УІППВ входить організація стажувань з підвищення кваліфікації викладачів у межах системи післядипломної освіти. 

Після 1989 р. пріоритети Національного плану підготовки вчителів встановлюються міністерством національної 
освіти Франції згідно з декретом «Про нові обов'язки шкіл» (1994 p.). Відтоді організація й зміст підготовки вчителів у 
межах системи післядипломної педагогічної освіти залежить від змін, які відбуваються в шкільній системі й навколишньому 
середовищі. Міністерство зосереджує свою увагу на розвитку різноманітних функцій учителя та структурно-змістових змінах 
у діяльності школи [2, с 115]. 

Так, у додатку до службової записки № 94-271 від 8 грудня 1994 р. опубліковано перелік компетенцій і здібностей, 
якими повинен володіти вчитель материнської та початкової школи [7]. Циркуляр № 97-123 від 23 травня 1997 р. містить опис 
місії викладача колежу, ліцею загального й технологічного навчання та професійного ліцею [8]. 

В обидвох документах особливо відзначено, що всі перераховані компетенції, якими має володіти вчитель, не можуть 
бути засвоєні в повному обсязі за час навчання в системі педагогічної освіти, а тому оволодіння професійними 
компетенціями повинно відбуватися поступово  завдяки  практиці  викладання та підвищення  кваліфікації вчителя  в  
системі 
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 післядипломної освіти. При цьому вчитель несе відповідальність за необхідність підвищувати рівень професійної 
компетенції впродовж усієї своєї кар'єри, доповнювати та актуалізувати свої знання, покращувати методи навчання й 
удосконалювати компетенції. Одним із завдань педагогічної освіти викладача є прищепити йому бажання до розвитку 
здатності підвищувати рівень своєї освіти протягом усього життя. Ця необхідність зумовлена тим, вважають французькі 
учені, щоб дозволити вчителеві 
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 лабораторіями тощо). У зв'язку з цим тісні зв'язки УІППВ у системі педагогічної освіти з університетами й 
академіями, становлять особливі привілейовані ресурси, які повинні бути мобілізовані для ефективної реалізації 
післядипломної педагогічної освіти [9]. 

У 2000 р. міністерство національної освіти Французької Республіки опублікувало лист-керівництво про новий етап у 
розвитку післядипломної освіти вчителів початкових і середніх шкіл і радників з профорієнтації та виховної роботи на 
2000-01 навчальний рік [10]. У ньому йдеться, що в контексті стрімкого розвитку завдань і реформ на різних рівнях системи 
освіти (Школа XXI століття, Колеж 2000 року, Ліцей XXI століття, європейська гармонізація дипломів вищої освіти), 
післядипломна педагогічна освіта є стратегічною метою важелем змін у розвитку успішності всіх учнів та студентів. 
Відзначається, що післядипломна підготовка вчителів повинна дозволяти всім працівникам поглибити свої знання, покращити 
власну професійну компетенцію й дістати можливість внутрішнього просування по службі. Сукупність державних дій щодо 
цього напрямку прописана в Національній програмі регулювання управління системою післядипломної підготовки 
педагогічних кадрів (2000 p.). Згідно з листом-керівництвом відтепер післядипломна освіта вчителів набувала таких форм: 
університетські конференції, національні семінари, літні університети. 

Університетські конференції зосереджені на актуалізації знань з навчального предмета й супроводі реформ, що 
проводяться. Вони можуть набувати форми циклів, а також якомога частіше проходити в режимі дистанційного навчання, 
відеоконференцій з показом учасників, поширення відеокасет. Усі зазначені форми підготовки передбачені, щоб охопити 
якомога більше людей. 

Національні семінари мають за мету роз'яснити особливості розвитку освітньої політики в країні, уточнити її цілі та 
умови здійснення. їх програмування спирається на співпрацю між університетами, УІППВ і фахівцями з цих питань. Ректор 
академії призначає учасників семінару залежно від тем, які розглядаються, і з урахуванням певних критеріїв. 

Навчання у літніх університетах є сприятливим часом для найбільш перспективних роздумів, поглиблення й 
формування перспективних планів. Вони залучають до своєї роботи міжнародних експертів. Щороку організація літніх 
університетів здійснюється за допомогою запиту певних пропозицій, спрямованих викладачами університету й 
учителями-методистами. За потреби програма цих закладів доповнюється відповідно до розвитку певних 
університетських компетенцій. Відкриті широкому колу учасників (від 150 до 200), вони проходять під час шкільних канікул 
влітку й восени і працюють над трансверсальними темами або темами з навчального предмета, дозволяють перетинатися 
думкам викладачів усіх рівнів, фахівців та експертів з освітніх питань. 

Отже, в своєму розвитку система післядипломної освіти вчителів у Франції в другій половині XX ст. пройшла 
кілька етапів. У 1972 р. вона вперше була представлена триместровими довгостроковими стажуваннями та 
шеститижневими короткостроковими курсами. Кожен стаж з підвищення кваліфікації вчителів ґрунтувався на аналізі потреб 
учителя і включав механізми, які дозволяють сформувати й діагностувати його потреби. Організація післядипломної 
підготовки вчителів відбувається на основі чергування теорії та практики. 

Упродовж 1982-1992 pp. у країні в кожній академії в межах навчання «протягом життя» були започатковані MAFPEN. 
Крім організації короткострокових курсів довгострокових стажувань, першочерговим завданням цих закладів був аналіз 
потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації вчителів. 

Декрет № 85-607 від 14 червня 1985 р. вводить дистанційну форму підготовки вчителів-практиків і положення про те, що 
відпустка, надана вчителю, який є державним службовцем, не повинна перевищувати трьох років протягом усієї його кар'єри. 

Принципи й структура післядипломної підготовки вчителів кардинально зміниться після прийняття закону про загальні 
принципи організації системи освіти у Франції (1989 p.), який заснував новий спеціалізований педагогічний навчальний заклад - 
УІППВ. Його завданням, крім здійснення первісної підготовки майбутніх учителів, є організація стажувань з підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації вчителів-практиків у межах системи неперервної освіти. 
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З 2000 p. післядипломна підготовка педагогічних кадрів у Франції становить стратегічну мету й важіль змін у розвитку 

успішності учнів і студентів та набуває форм - університетських конференцій, національних семінарів і літніх університетів. 
Перспективи подальшого наукового дослідження вбачаємо у вивченні змісту професійно-педагогічної підготовки 

викладачів-практиків у межах післядипломної педагогічної освіти. 
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