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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Мельник Н.І.
Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті представлено аналіз наукових досліджень європейських науковців, присвячених проблемі 
професійної підготовці дошкільних педагогів; визначено основні напрями європейських досліджень 
у сфері професійної підготовки дошкільних педагогів; охарактеризовано основні положення 
«європейського підходу» дошкільної освіти, які стосуються професійної підготовки педагогічних 
працівників дошкільної галузі. 
Ключові слова: професійна підготовка, дошкільні педагоги, європейський підхід.

© Мельник Н.І., 2017

Постановка проблеми. На початку третьо-
го тисячоліття, в умовах складного пері-

оду суспільного розвитку і радикальних пере-
творень система вітчизняної педагогічної освіти 
перебуває на етапі широкомасштабного і доко-
рінного реформування усіх її ланок, динамічної 
змін структурних компонентів і концептуальних 
засад. Актуальність модернізації та реформуван-
ня системи освіти представлено у Законі Укра-
їни «Про освіту» (1991) та Законі України «Про 
вищу освіту» (2014). Вихідні концептуальні по-
ложення щодо змісту й організації освіти ґрун-
туються на основних засадах Конституції Укра-
їни, Державної національної програми «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття»), Державній програмі 
«Вчитель» (2002), Концепції педагогічної освіти 
(1998), а також інших державних нормативних 
документах щодо освітньої сфери (Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., На-
ціональній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012-2021 роки, Національній програмі «Діти 
України», Законі «Про освіту», Законі «Про охо-
рону дитинства») і дошкільної, зокрема, (Концеп-
ції Державної цільової соціальної програми роз-
витку дошкільної освіти на період до 2017 року, 
Законі «Про дошкільну освіту», Базовому компо-
ненті дошкільної освіти).

Входження вітчизняної системи вищої педа-
гогічної освіти в європейський освітній простір, 
активний пошук українських науковців, практи-
ків, громадських та державних діячів механізмів 
оптимальної адаптації сучасної освітньої систе-
ми до європейських стандартів, реформування 
відповідно до положень Болонської декларації та 
перехід на Європейську кредитно-трансферну 
модульну систему актуалізують також перегляд 
підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні 
з урахуванням досвіду європейських країн. Ви-
вчення професійної підготовки дошкільних пе-
дагогів у країнах Європи дозволяє проектувати 
різні за характером і цілями системи професій-
ної педагогічної освіти, діагностувати проблеми 
їх функціонування, прогнозувати результати 
професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
окрему увагу у контексті зазначеного заслуго-
вують результати компаративних аналізів про-
відних вітчизняних, російських та європейських 
науковців, які забезпечують здійснення комплек-
сного аналізу професійної підготовки дошкільних 
педагогів у європейських країнах. У вітчизняній 

теорії і практиці накопичено чималий досвід ви-
вчення педагогічної освіти країн Європи в різ-
них аспектах. Так, Н. Абашкіна вивчала систему 
альтернативних освітніх закладіх у Німеччині. 
Н. Махиня вивчала реформування педагогічної 
освіти Німеччини; О. Чулковою вивчено теорію 
і практику підготовки вчителя до педагогічно-
го спілкування у вищих навчальних закладах; 
дослідження З. Хало присвячено досвіду інте-
лектуального розвитку дітей дошкільного віку 
у Німеччині; фундаментальністю та цілісністю 
вивчення проблеми професійної підготовки ви-
хователів у системі вищої освіти Федеративної 
республіки Німеччини характеризується дослі-
дження О. Сулими. 

Питання педагогічної освіти у Франції пред-
ставлено на сторінках наукових робіт О. Голотюк 
(підготовка вчителів іноземних мов у Франції), 
Г. Крючкова, В. Бурбело (вища освіта Франції 
у контексті євроінтеграції); Л. Лабазіна (систе-
ма педагогічної освіти), В. Лащихіна (особливос-
ті модернізації педагогічної освіти у Франції), 
Н. Остринської (структура, зміст та особливості 
професійної підготовки вчителя), О. Романенко 
(реформування педагогічної освіти), Т. Харченко.

Питання професійної педагогічної підготов-
ки британських педагогів – досліджено у дис-
ертаційних дослідженнях і монографіях Ю. Ал-
ферова (система педагогічної освіти в Англії), 
Н. Авшенюк (стандартизація педагогічної освіти), 
В. Базуріна (підготовка вчителів іноземної мови), 
Ю. Кіщенко (формування педагогічної майстер-
ності вчителів у Англії та Уельсі), Т. Кучай 
(підготовка педагогів до екологічного виховання 
учнів у Великій Британії), О. Леонтьєвої (педаго-
гічна освіта у англійських коледжах), Т. Моісеєн-
ко (підвищення кваліфікації педагогів у Англії), 
А. Парінова (реформування вищої педагогічної 
освіти), Н. Погребняк (науково-дослідна робота 
студентів педагогічних спеціальностей у Вели-
кобританії), Д. Сабірової (тенденції розвитку пе-
дагогічної освіти у Англії), Н. Яцишин (загальна 
характеристика педагогічної підготовки вчителів 
у Великій Британії).

На окрему увагу заслуговують комплексні 
порівняльні дослідження педагогічної освіти в 
Європі: у дослідженні Т. Кристопчук, у контек-
сті вивчення тенденцій розвитку педагогічної 
освіти в країнах Європейського Союзу, презен-
товано частковий аналіз професійної підготовки 
дошкільних педагогів у Німеччині, Франції, Ве-
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ликій Британії, проте не розкрито процесуаль-
ний аспект професійної підготовки дошкільних 
педагогів; Н. Негребецкая (тенденції розвитку 
педагогічної освіти у країнах Західної Європи), 
О. Нілова (гуманізація у педагогічній освіті кра-
їн Західної Європи), М. Олійник (теоретико-ме-
тодичні засади підготовки фахівців дошкільної 
освіти в країнах Східної Європи), Л. Пуховська 
(професійна підготовка вчителів у Західній Єв-
ропі), С. Синенко (розвиток післядипломної педа-
гогічної освіти у країнах Західної Європи); та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Вивчення вітчизняних по-
рівняльних досліджень засвідчило, що предме-
том аналізу науковців обирався широкий спектр 
теоретичних і практичних проблем професій-
ної підготовки педагогів у зарубіжних країнах. 
Комплексний аналіз вітчизняних науково-педа-
гогічних праць, досліджень, присвячених зару-
біжним системам освіти і моделям підготовки 
педагогічних кадрів, показало, що цілісного до-
слідження, яке б узагальнило і систематизувало 
досвід професійної підготовки дошкільних педа-
гогів у країнах Європи у різних соціально-педа-
гогічних умовах, на різних освітніх рівнях під ку-
том зору його практичної цінності та доцільності 
використання окремих ідей і практичних наробок 
у вітчизняній освіті не здійснювалось. З огляду 
на це важливо звернутись до наукових пошуків 
європейських дослідників, які актуалізують пи-
тання моніторингу якості професійної підготовки 
дошкільних педагогів у європейському освітньо-
му просторі та визначити найважливіші аспекти 
цієї підготовки, яким присвячені праці європей-
ських науковців, що становить мету даної статті.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
проблему висвітлення напрямів професійної під-
готовки дошкільних педагогів у дослідженнях 
європейських науковців, підкреслимо, що важ-
ливим аспектом будь-якого наукового аналізу 
дослідження є розкриття особливостей потрак-
тування окремих понятійних категорій, а для по-
рівняльних невід’ємним аспектом є з’ясування 
смислового значення базових понять у вітчизня-
ній і зарубіжній педагогічній науці з метою ав-
тентичного перекладу, коректного співставлення 
термінів та категорій. Оскільки предметом даної 
статті є професійна підготовка дошкільних пе-
дагогів у європейських країнах важливим є за-
значити, що феномен «професійна підготовка 
дошкільного педагога» у європейській педаго-
гічній науці, що обумовлюється смисловим та 
контекстним вживанням цього словосполучення 
і розуміється нами як процес професійної педа-
гогічної освіти осіб, які безпосередньо залучені 
до сфери дошкільної освіти, практично здійсню-
ють організацію освітньої діяльності з дітьми від 
народження до вступу до школи, а також осіб, 
які здобувають освіту, яка надаватиме офіційне 
право на здійснення такої діяльності в умовах 
різних типів дошкільних навчальних закладів 
(ігрові групи, центри розвитку, центри догляду 
за дітьми, центри розвитку дітей сімейного типу, 
дитячі садки, дошкільні навчальні заклади тощо).

Запропоноване потрактування визначення 
було сформульовано на основі аналізу офіційних 
документів провідних міжнародних та європей-
ських організацій освіти, наукових працях про-

відних європейських дослідників (П. Оберхю-
мер, Т. Парсона (Т. Parsons), Б. Яма (B. Yam), 
В. Скотта) та визначень понять, представлених 
у європейських словниках та виданнях органі-
зацій з дослідження особливостей термінології 
професійної освіти: Європейським центром роз-
витку професійної освіти (ЄЦРПО) – European 
Centre for the Development of Vocational Training 
(Cedefop) (Европейський контенент); Комітетом з 
узгодження якості розроблених освітніх програм 
(КУЯОП) – Comite dнagrement des programmes 
de formation a lнenseignement (CAPFE) (Фран-
ція); Департаментом професійно-технічної та 
економічної освіти – Department of Vocational 
and Economic Education (Німеччина), Міжнарод-
на стандартна класифікація професій та інші.

За дослідженням К. Адамса у європейському 
освітньому просторі є багато різних термінів, які 
вживаються для позначення професії осіб залу-
чених у дошкільну освіту та виховання (догляд); 
терміни різняться в залежності від країни, в якій 
працюють особи, залучені до сфери дошкільної 
освіти; типу послуг які надають ці особи; квалі-
фікації, яку мають; функцій, які вони виконують. 
Назви можуть варіюватись від «педагоги», «асис-
тенти педагогів», «освітяни» або «вихователі сі-
мейного типу» з багатьма інтерпретаціями про-
фесійних характеристик [7].

Провідна дослідниця та експерт проекту 
«Системи дошкільної освіти та виховання та 
професіоналізація в Європі» (SEEPRO project 
2006-2009 – Systems of Early Education/care 
and Professionalisation in Europe)) П. Оберхюм 
(P. Oberhuemer) обєднала усі вищеназвані тер-
міни у загальний «practitioner» (професіонали, 
практикуючі дошкільні педагоги), позначаючи 
цим терміном усіх чоловіків чи жінок, які пра-
цюють в європейській системі дошкільної освіти 
та виховання, що охоплює інституційну (фор-
мальна) та неінституційну (неформальна, в сім’ї) 
складові системи дошкільної освіти. Означена 
система освіти охоплює центри догляду за ди-
тиною, яслі, ясельні школи, дитячі садки, різно-
манітні види центрів розвитку, які інтегруються 
за віком, сімейне виховання та догляд за дітьми, 
який здійснюється найманими працівниками, 
наприклад гувернантками, вихователями по до-
гляду за дітьми, нянями, вихователями з інте-
лектуального розвитку дитини тощо [10, с. 26]. 
Погоджуючись із П. Оберхюм, зазначимо, що 
вживання термінів «професіонали», «дошкіль-
ні педагоги», «практикуючі дошкільні педагоги» 
пов’язане з позначенням широкого спектру про-
фесій, пов’язаних з дошкільною освітою, а тому 
є узагальненими у європейській педагогічній тео-
рії. У контексті нашого дослідження раціонально 
буде зупинитись на одному з найбільш широких 
за змістом термінів, а саме «дошкільний педа-
гог» (preschool teacher). Термін «професіонал» 
не може використовуватись у нашому дослі-
дженні з огляду на те, що він не співвідносний 
з українською системою класифікації професій 
(«Наказом «Про затвердження кваліфікаційних 
характеристик професій (посад) педагогічних та 
науково-педагогічних працівників навчальних 
закладів» [4] та Класифікатором професій [2]), 
а «практикуючі дошкільні педагоги» не охоплює 
категорії майбутніх працівників, тобто студентів.
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кових та офіційних документів уможливлює та 
надає правомірності вживанню словосполучен-
ня «дошкільний педагог» для позначення різних 
категорій працівників та осіб, які залучені до 
сфери дошкільної освіти та виховання (догля-
ду); осіб, які здобувають спеціальність (студен-
тів вищих навчальних закладів); педагогів, які 
проходять підвищення кваліфікації чи переа-
тестовуються; осіб, які здобувають фах в умовах 
альтернативних форм освіти тощо. Будучи збір-
ним за своєю суттю термін найбільш точно від-
биває зміст, смислове наповнення та специфіку, 
притаманне термінології західноєвропейських 
країн поняття «preschool teacher», а відтак вва-
жаємо обґрунтованим його використання у до-
слідженні як аналогічного і тотожного загально-
вживаним в українському освітньому просторі 
термінологічних словосполучень «вихователь», 
«вихователь дошкільного навчального закладу», 
«вихователь дітей дошкільного віку», «фахівці 
дошкільної освіти», «педагоги-дошкільники», 
«працівники дошкільної освіти», «педагоги до-
шкільної освіти» тощо [3], тож і запропоноване 
нами поняття є автентичним і цілісно відбиває 
контекстуальний зміст англомовного словоспо-
лучення «professional training».

Одним із пріоритетних напрямів європейських 
досліджень проблеми професійної підготовки пе-
дагогічних кадрів дошкільної освіти є комплек-
сні звіти європейських проектів з вивчення ста-
ну дошкільної освіти та професійної підготовки 
в цій галузі, підготовлених європейськими на-
уковцями, які залучені до проектів, а саме зві-
ти та висновки Дж. Денгерінга (J. J. Dengerink) 
[18], Ф. Каєн (Francesca Caena) [13], С. Фейма-
на-Нессера (S. Feiman-Nemser) [12]; Дж. Ґранта 
(G. Grant) [16], Б. Костера (B. Koster) [18], Р. Нью-
ма (R. New) та інші.

Серед провідних європейських науковців, ви-
окремлюються найбільш впливові групи німець-
ких, французьких та європейських дослідників 
особливостей професійної підготовки дошкільних 
педагогів. Так, стан та перспективи розвитку про-
фесійної освіти дошкільних педагогів у Німеччи-
ні розкрито німецькими вченими М. Кунтером 
(M. Kunter), Ю. Клусманом (U. Klusmann), Дж. Ба-
умертом (J. Baumert), Д. Річтером (D. Richter), 
Т. Восом (T. Voss), А. Хечвелд (A. Hachfeld) [24]. 
На особливу увагу заслуговують праці німець-
кої дослідниці П. Оберхюмер (P. Oberhumer), яка 
ґрунтовно вивчає і технологічну складову профе-
сійної підготовки дошкільних педагогів в Європі 
в цілому [23].

Наступним важливим напрямом досліджень 
професійної підготовки дошкільних педагогів 
є проблема формування кваліфікаційних ви-
мог до дошкільних педагогів для забезпечення 
якості дошкільної освіти, представлена у працях 
Ф. Каєн та С. Натбрауна (С. Nutbrown) [21]; се-
ред французьких дослідників особливості ква-
ліфікаційних вимог до дошкільних педагогів та 
відповідність французької професійної підготов-
ки до сучасних європейських стандартів вивчав 
В. А. Мурфі (V. A. Murphy) [20].

Особливою актуальністю визначають єв-
ропейські дослідження присвячені формуван-
ню професійної компетентності дошкільних 

педагогів, які представлено на сторінка на-
укових праць М. Ерота (M. Eraut), Л. Альдер-
тона (J. Alderton), Дж. Коля (G. Cole), П. Сен-
кера (P. Senker) [26]; компетентнісний підхід у 
професійній підготовці вихователів дошкільної 
освіти в ФРН (Федеративній республіці Німеч-
чини) висвітлюють у своїх наукових працях ні-
мецькі вчені Г. Ауернхаймер (G. Auernheimer), 
X. Фон Баллусек (H. Von. Ballusek), Д. Дершау 
(D. Derschau), А. Фрель (A. Frehl), Дж. Грубер 
(J. Gruber), С. Хільдегард (S. Hildegard), А. Мет-
цінгер (A. Metzinger), К. Нойманн (K. Neumann), 
С. Оельманн (S. Oehlmann), Ф. Попп (F. Popp) [5].

Особливості професійної підготовки та ро-
зуміння професійної компетентності педаго-
гів у Франції досліджували французькі вче-
ні Алексії Пьєсе (Alexia Peyser), Франко-Марі 
Джерард (François-Marie Gerard) [15], Ксавьє-
ра Роджієрс (Xavier Roegiers), М.-Ф. Леґендере  
(М.-F. Legendere) [19] та інші.

Аналізуючи розуміння феномену «компе-
тентності» у професійній підготовці дошкільних 
педагогів у європейському контексті зазначимо, 
що в цілому науковці сходяться на розумінні 
компетентності як багатовимірного динамічного 
феномену, який перебуває у постійному розви-
тку та зміні і потребує постійного моніторингу 
та реконструкції [25, с. 419]; поняття пов’язане 
із здатностями (capacities), термін, який все час-
тіше використовується широким загалом дослід-
ників, як динамічне поняття; поняття, яке ви-
ходить за рамки наукової конотації (наукового 
узагальнення поняття [1]), змісту та структури 
[16]. Ця здатність виступає у якості вимог до ви-
кладання, які проявляються у знаннях, профе-
сійними навичками (craft skills) та професійним 
устроєм (dispositions) [12; 16; 27]. Такий підхід до 
визначення фокусується на потенціальних мож-
ливостях неперервного розвитку та професійного 
звершення педагогів, співвідноситься з концепці-
єю «освіти впродовж життя» (lifelong learning) і 
сприяє визначенню конкретних вимог до кожної 
з трьох груп компетентностей (особистісної, зна-
ннєвої, професійної сфер). Аналіз поняття «про-
фесійна компетентність дошкільного педагога» у 
працях європейських науковців та дослідників 
проблеми якості професійної підготовки у сфе-
рі дошкільної освіти у країнах Європи свідчить 
також і про те, що розуміння і значення його по-
стійно змінюється в залежності від змін у євро-
пейському освітньому просторі; відбувається у 
зв’язку із трансформацією основних цінностей 
та напрямів змісту дошкільної освіти та особли-
востей навчального плану (куррикулуму) з про-
фесійної освіти.

Як стверджують європейські науковці, Е. Ха-
ґрівс (A. Hargreaves) [17], С. Аккер (S. Acker) 
[6], П. Десросєрс (P. Desrosiers) [11], С. Ґатье 
(C. Gauthier) [14], досвід практики професійної 
діяльності, вирішення професійних задач є най-
більш придатним і ефективним способом для за-
безпечення розвитку компетенцій [22, с. 174], що 
актуалізує проблему практико орієнтованого під-
ходу в професійній підготовці дошкільних педа-
гогів в Європі.

За означенням французького Міністерства 
освіти практико-рієнтований підхід передбачає 
комплекс соціально-педагогічних умов спрямова-
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них на формування професійної компетентності 
педагога в процесі безпосередньої професійної 
діяльності та практики [22, с. 174].

Важливо зазначити, що одним із механіз-
мів та індикаторів реалізації компетентнісного, 
практикоорієнтованого підходу та якості роз-
роблених кваліфікаційних вимог у професійній 
підготовці працівників різних галузей у країнах 
Європи, і дошкільної в тому числі, є Європейська 
кваліфікаційна рамка. Ключовим документом у 
цьому контексті є Європейська рамка кваліфіка-
цій (ЄРК) – інструмент зіставлення академічних 
ступенів і кваліфікацій у країнах Європейського 
Союзу. ЄРК – офіційно прийнятий Європейським 
парламентом, 23 квітня 2008 року, документ, що 
є рамочним описом кваліфікацій і забезпечує 
прозорість співвідношення між європейськими 
національними та загальноєвропейськими квалі-
фікаційними рамками і кваліфікаціями. ЄРК – це 
механізм зіставлення національних кваліфікацій. 
ЄРК є метарамкою, яка складається із восьми 
рівнів, кожен із яких висвітлений у термінах 
знань, умінь і компетенцій (у цьому випадку їх 
розуміють як рівень відповідальності, складнос-
ті і автономії), що визначають якісну відмінність 
кваліфікацій одного рівня від іншого. ЄРК дозво-
ляє проводити порівняння кваліфікацій між кра-
їнами і є орієнтиром для розробки Національної 
рамки кваліфікацій (НРК) [9, с. 3].

Відносно професійної підготовки дошкільних 
педагогів у країнах Європи це означає, що будь-
який педагогічний працівник, безпосередньо чи 
опосередковано залучений до освітнього процесу 
в дошкільній сфері, повинен бути компетентним 
не лише в рідній мові, але й вільно спілкуватись 
іноземними, причому мінімум двома; повинен 
вміти користуватись та залучати в освітній про-
цес сучасне інформаційно-комунікаційне забез-
печення; вміти позитивістськи самоорганізовува-
тись з метою професійного самовдосконалення, 
зростання та творчої самореалізації; вміти ко-
мунікувати з різними соціально неоднорідними 
учасниками освітнього процесу в дошкільних 
навчальних інституціях, що передбачає застосу-
вання гуманістичного, диференційованого, інди-
відуального підходів, а також реалізовувати на 
практиці завдання інклюзивної освіти; займати 
активну життєву позицію щодо суспільних про-
цесів, пов’язаних з освітою та знаходити адекват-
ні і коректні механізми впливу на громадськість, 
її думку з метою розповсюдження позитивного 
практичного досвіду теорії і практики дошкіль-
ної освіти, обґрунтування та донесення до гро-
мадської спільноти основних принципів та під-
ходів до розуміння значення дошкільної освіти 
та виховання для гармонійного становлення не 
лише кожної окремо особистості з ранніх років, 
але й громадянського суспільства в цілому.

В цілому вся професійна підготовка дошкіль-
них педагогів зорієнтована на реалізацію так 
званого «європейського підходу» в дошкільній 
освіті, який описано в одному із офіційних єв-
ропейських документів «Діти в Європі», і під 
яким розуміють загальноприйняті цілі, прин-
ципи і права, а також багато інших аспектів в 
організації системи суспільного дошкільного 
виховання, як в межах однієї країни так і між 
різними державами. Розробка взаємозв’язку та 

узгодженості між різноманітністю організації до-
шкільної освіти та виховання як у різних країнах 
ЄС, так у країнах окремого регіону, відіграє ви-
рішальне значення для якісного запровадження 
єдиного «європейського підходу» в дошкільній 
сфері, створення відповідного освітнього просто-
ру. Особливо актуальним таке узгодження має в 
контексті децентралізованої системи організації 
дошкільної освіти, оскільки створення «рівних 
можливостей» [8, с. 4]. 

Ключовим принципом щодо професійної під-
готовки дошкільних педагогів у означеному до-
кументі є паритетності професій «дошкільно-
го педагога» та «шкільного вчителя». Дослівно 
в документі щодо цього принципу зазначено: 
«Обґрунтованість положень щодо значення до-
шкільного дитинства, його принципів та підходів 
до забезпечення якості освітніх послуг у галузі 
дошкільної освіти передбачають високу квалі-
фікацію працівника, залученого до системи до-
шкільної освіти, який має офіційне право на пе-
дагогічну діяльність з дітьми від народження до 
6 років, і працювати не тільки з дітьми, але і з 
їх сім’ями та широкою громадськістю. Це склад-
на, відповідальна та важлива робота. Педагогіч-
ний працівник, який працює в дошкільній освіті 
може застосовувати та впроваджувати в освітній 
процес безліч різних форм; професія може по-
значатися різними термінами, серед яких може 
бути «педагог», «вчитель», «вихователь»; в одних 
країнах назви професії можуть бути чітко ви-
значені, в той час як в інших країнах робота з 
дітьми дошкільного віку буде певною спеціалі-
зацією в рамках професії більш широкого кон-
тексту. Але незалежно від форми організації, в 
якій здійснюється дошкільна освіта та в, якій 
працює дошкільний педагог він повинен воло-
діти певними загальними професійними компе-
тентностями: критично мислити для формулю-
вання інтерпольованих суджень; працювати як з 
окремими особами і групами з метою подолання 
бар’єрів, вміння слухати, спілкуватися і працю-
вати в демократичному стилі. Статус та квалі-
фікація педагогічних працівників, залучених до 
сфери дошкільної освіти повинен прирівнюва-
тись до статусу і кваліфікації вчителів в системі 
обов’язкової шкільної освіти, по відношенню до 
рівня базової кваліфікації та безперервного про-
фесійного розвитку (безперервну освіту), заро-
бітної плати та інших умов праці. Існують різні 
думки щодо частки кваліфікованого персоналу в 
системі дошкільної освіти: на нашу думку (відпо-
відно до документу «Якісні цілі»), щонайменше – 
60%, в рівній мірі це також стосується категорії 
працездатних жінок і чоловіків» [8, с. 9-10].

Цей принцип означає, що увага європейських 
лідерів, науковців та громадських діячів зосеред-
жена не лише на підвищенні рівня кваліфікації 
персоналу, який працює в системі дошкільної 
освіти, але й спрямована на пошук нових шляхів 
професіоналізації і зміну суспільної думки про 
професіоналізм дошкільних педагогів, щоб вклю-
чати в себе кілька вимірну систему з комплексом 
професійно важливих цінностей.

Висновки. Проведений аналіз європейських 
наукових досліджень з питань професійної підго-
товки дошкільних педагогів дозволяє визначити, 
що основними напрямами є: вивчення загальних 
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особливостей здійснення професійної підготовки 
педагогічних кадрів системи дошкільної освіти у 
різних європейських країнах та визначення їхніх 
спільних та відмінних концептуальних та про-
цесуальних аспектів з метою подальшої їх уні-
фікації; пріоритетністю визначається розробка 
кваліфікації та формування вимог до професій-
ної компетентності дошкільних педагогів у відпо-
відності до Європейської кваліфікаційної рамки 
та для реалізації основних принципів «європей-
ського підходу» в дошкільній освіті; не втрачає 

актуальності питання практичної зорієнтованос-
ті професійної підготовки. Водночас зазначимо, 
що представлений аналіз потребує розширення, 
зокрема аналізу потребують дослідження євро-
пейських дослідників, присвячені інформаційним 
та комп’ютерним технологіями у професійній 
підготовці дошкільних педагогів, вивчення по-
требують дослідження з моніторингу якості про-
фесійної підготовки та праці щодо особливостей 
післядипломної освіти, що становить перспекти-
ви подальших розвідок у даної проблеми. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация 
В статье представлен анализ научных исследований европейских ученых, посвященных проблеме 
профессиональной подготовке дошкольных педагогов; определены основные направления европейских 
исследований в области профессиональной подготовки дошкольных педагогов; охарактеризованы ос-
новные положения «европейского подхода» дошкольного образования, касающиеся профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного отрясли.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, дошкольные педагоги, европейский подход.
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THE ANALYSIS OF CONTEMPORARY RESEARCH ON PRESCHOOL TEACHERS 
PROFESIONAL EDUCATION IN EUROPEAN DEMENTION

Summary 
The article is devoted to the analysis of the European research scientists issues of preschool teachers 
profesional education; the author identified key areas of European research in the field of preschool 
teachers profesional education; the main principles of the «European approach» of preschool education, 
that are related to pre-school sector’s teaching staff education are described.
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