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Вступ. Реформування освітньої галузі 
в  Україні розпочалось з  початкової школи. Хоча 
первинною складовою системи безперервної осві-
ти в Україні визнано дошкільну освіту, функціону-
вання якої регламентоване законами України «Про 
освіту» (2017), «Про дошкільну освіту» (2001  р. 
зі змінами), «Про охорону дитинства» (2001). 

Неперервна освіта передбачає підпорядку-
вання всіх етапів освіти єдиній меті  — станов-
ленню та розвитку особистості впродовж всього 
життя. Дошкільна освіта є базисом цієї сис-
теми, тож потребує особливої уваги суспільства. 
Міністерство освіти та  Академія педагогічних 
наук України у 2020 р. зробили низку вагомих кро-
ків у напрямі узгодження діяльності першої ланки 
системи освіти з  наступними. Зокрема, розро-
блено проєкт Концепції розвитку освіти дітей ран-
нього та дошкільного віку, проєкт змін до Закону 
України «Про дошкільну освіту», затверджено 
нову редакцію Базового компонента дошкіль-
ної освіти  — Державного стандарту дошкільної 
освіти, внесено зміни до Положення про дошкіль-
ний навчальний заклад та  до  Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності.

Зважаючи на той факт, що однією з умов забез-
печення якісної дошкільної освіти є підготовка 
сучасних, кваліфікованих і  творчо спрямованих 
педагогів, заклади вищої освіти України відпра-
цьовують нові підходи до  підготовки фахівців, 
вивчаючи європейську та вдосконалюючи вітчиз-
няну практику.

Мета статті  — висвітлення концептуальних 
підходів, шляхів вдосконалення змісту та методів 
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти 
в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень та  публіка-
цій. Питання підготовки фахівців для  роботи 
з  дітьми дошкільного віку відображені в  робо-
тах І. Беха, Г. Бєлєнької, А. Богуш, І. Дичківської, 
Л. Козак, І. Кондратець, Н. Лисенко, О. Половіної, 
А.  Харківської, А.  Чаговець. Праці цих авторів 
об’єднує спрямованість на  особистісний вектор 
фахової підготовки майбутніх педагогів  — роз-
виток моральних якостей і  вмінь вибудовувати 
глибоко етичну взаємодію з  усіма учасниками 
освітнього процесу та  іншими людьми на основі 
ціннісно-морального підходу до  визначення 
змісту, форм і методів фахової підготовки.
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Автори суголосні в  думці, що вихователь 
дітей дошкільного віку — одна з найважливіших 
професій у  сучасному світі, яку не  можуть замі-
нити роботи чи інші високотехнологічні меха-
нізми. «Особистість формується особистістю» — 
одна з  педагогічних аксіом, проголошених 
В.  Сухомлинським, є надзвичайно актуальною 
і в сучасних умовах розвитку соціуму. 

Державний стандарт дошкільної освіти  — 
Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО 
2021) окреслює основні вимоги до  рівня освіче-
ності й вихованості випускника закладу дошкіль-
ної освіти. Розглядаючи дошкільну освіту як 
стартову платформу розвитку особистості, 
у  документі акцентовано увагу на  ролі педагога, 
вихователя як фасилітатора розвитку дитини.

У проєкті Концепції розвитку освіти дітей 
раннього та  дошкільного віку формування про-
фесійної компетентності педагогічних пра-
цівників визначено як важливу умову якісної 
дошкільної освіти: «Побудова освітнього про-
стору в  закладі дошкільної освіти, суголосного 
з цінностями гуманістичної філософії та педаго-
гіки, активне і  цілеспрямоване залучення дітей 
до  проєктної, ігрової, дослідно-пошукової видів 
діяльності, застосування багатьох форм і  мето-
дів їх організації можливі за  умови професіона-
лізму педагогічних працівників» (Сисоєва  С.О., 
Рейпольська О.Д., 2020).

Згідно з  думкою І.  Беха, виховання особис-
тості, якій притаманні почуття людської гідності, 
чесності, порядності, справедливості, відпо-
відальності, доброчинності, можливе за  умови 
собистісно орієнтованого підходу до  суб’єктів 
освітнього процесу і формування базису особис-
тісної культури. Послуговуючись теоретичними 
розробками І.  Беха, А.  Богуш, Г.  Бєлєнької щодо 
професійної підготовки дошкільних педагогів, 
А. Чаговець зазначає, що у ЗВО головним завдан-
ням підготовки є «…формування в майбутнього 
спеціаліста таких професійних якостей, які забез-
печують розуміння особистості та  орієнтацію 
на  розвиток і  саморозвиток індивідуальності 
вихованця» (Чаговець А., 2015). 

Наукові здобутки і  досвід підготовки фахів-
ців в  Україні для  роботи з  дітьми дошкільного 
віку є вагомими. Водночас євроінтеграційний 
вектор розвитку системи освіти України спря-
мовує зусилля науковців і педагогів вищої школи 
на вивчення досвіду підготовки педагогів у зару-
біжних країнах з метою вдосконалення вітчизня-
ної системи підготовки кадрів для закладів освіти.

Виклад основного матеріалу. Професіоналізм 
дошкільних педагогів формується поступово 
і  вивищується впродовж всього життя. Основи 
його закладаються в  період навчання у  закладі 
вищої освіти, що, орієнтуючись на  запити соці-
уму, постійно перебуває у  стані трансформації. 
На  думку В.  Огнев’юка, «рушієм трансформації 

українського університету впродовж наступ-
ного десятиліття, що сприятиме його переходу 
до  якісно нового рівня академічного буття або 
смерті, стане подолання суперечності між: зро-
стаючими запитами соціуму та  інституційною 
неспроможністю задовольнити ці запити; тех-
нологічними викликами експонентного розви-
тку та  обмеженими можливостями перебування 
у тренді інновацій; зміною парадигми суспільно-
економічних відносин і  спроможністю не  тільки 
знаходити адекватні відповіді, а й виробляти нові 
смисли буття» (Огнев’юк В., 2018).

У кожній з  існуючих концепцій педагогічної 
освіти: персоналістичної, прагматичної  /  ком-
петентнісної, прогресивної, багатосторонньої 
(автор В.  Оконь); технологічної, гуманістичної 
чи функціональної (автор Х.  Квятковська); кон-
цепції «навчання через практику» (автор Д. Фіш), 
що є дуже популярними у США, Англії, Франції 
та  інших розвинених країнах; загальноосвітньої, 
загальнопрофесійної і  професійно-спеціалізова-
ної (автор Т. Левовицький) є раціональне зерно. 
Водночас в  Україні існує власний досвід рефор-
мування змісту і методів професійної підготовки 
майбутніх педагогів, що полягає у мультиконцеп-
туальному підході до питань фахової підготовки 
педагога і  враховує тенденції розвитку сучасної 
вищої освіти: переосмислення ролі викладача, 
прioритетність морально-духовного розвитку 
педагога, інноваційність у викладанні, практичну 
спрямованість освітнього процесу, еволюцію 
онлайн-навчання.

Вибудовуючи власну концепцію підготовки 
майбутніх дошкільних педагогів, ми звернулись 
до досвіду країн Євросоюзу. Так, з практики під-
готовки вихователів у  Австрії, де у  педагогіч-
них школах для  вчителів закладів дошкільної 
освіти протягом п’яти років готують фахівців 
для роботи з дітьми від 3 до 6 років, був запозиче-
ний метод вільної групової дискусії. Суть методу 
полягає у  вільному обговоренні студентами 
теми чи актуальної фахової проблеми. Викладач 
виступає в  ролі слухача, аналізує вміння сту-
дентів використовувати здобуті теоретичні зна-
ння для розв’язання практичних питань, планує 
подальшу індивідуальну роботу зі  студентами 
(Карташова  Л.В., Бендерець  Н.М., 2018). Досвід 
Відкритого університету та Педагогічного інсти-
туту Кіпру, приватного Університету Лефкосії 
засвідчив доцільність використання міжпредмет-
ного принципу навчання і  запровадження інте-
грованих курсів. Вивчення досвіду Німеччини 
спонукало до  формування компетентностей 
вихователя за схемою: знати, могти, володіти, змі-
нювати, створювати. Згідно з нею кожна з форм 
організації освітнього процесу у  вищій школі 
відповідає певному маркеру: лекція  — «знати», 
практикум — «уміти» і «воліти», семінар — «воло-
діти», проєкт, дипломна робота бакалавра — «змі-
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нювати», робота магістра перебуває у  проміж-
ному положенні між «змінювати» і «створювати» 
(Сулима О.В., 2015). 

Цікавим для  вивчення та  апробації є досвід 
побудови освітніх програм вищої школи 
у Турецькій Республіці. У закладах вищої педаго-
гічної освіти Туреччини значне місце у  фаховій 
підготовці педагога займають такі дисципліни, 
як етика і  естетика, мовний етикет та  міжкуль-
турна комунікація, історія, освіта й  ринок праці. 
Результатом освіти є не лише готовність до роботи 
з дітьми, але й здатність захищати цінності націо-
нального суверенітету, незалежності та формувати 
їх у молоді (Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., 2017). 

У педагогічній підготовці дошкільних педа-
гогів Фінляндії приваблює творчість (вони 
самі визначають доцільність та  складають про-
грами фахових дисциплін), міждисциплінар-
ність, соціально-гуманітарна спрямованість 
змісту кожної навчальної дисципліни та  відпо-
відальність педагога і  здобувачів вищої освіти 
за  якість фахової підготовки (Котун  К.В., 2014). 
Міждисциплінарність притаманна і педагогічним 
закладам Франції та Данії, як й увага до рефлексії 
та формування креативної й інформаційно-меді-
альної компетентностей випускників.

Узагальнення досвіду підготовки дошкільних 
педагогів у Євросоюзі свідчить про те, що ключо-
вими особливостями професійної освіти майбут-
ніх педагогів у досліджених зарубіжних державах 
на початку ХХІ ст. є:

— посилення правил відбору на  педагогічні 
спеціальності;

— розширення компонента педагогічної 
практики;

— інтеграція навчальних курсів;
— посилення культурологічної складової 

у змісті фахової підготовки;
— системне використання інформаційних 

технологій;
— акцент на формуванні у майбутніх педаго-

гів рефлексивних умінь;
— розвиток критичного мислення та  твор-

чості;
— впровадження онлайн-навчання.
Стратегічні вектори фахової підготовки 

в  Україні узгоджуються з  цими напрямами. 
Українські акценти спрямовані на  формування 
і розвиток у здобувачів вищої освіти академічної 
доброчесності; на  інтеграцію змісту навчальних 
дисциплін; посилення етико-естетичної скла-
дової фахової підготовки, практико-орієнтова-
ність навчання; технологізацію та  інформатиза-
цію освітнього процесу; орієнтованість методів 
викладання на розвиток лідерських якостей, кри-
тичного мислення, відповідальності й  самостій-
ності студентів у процесі здобуття освіти, форму-
вання готовності до життя в постійно змінюваних 
умовах соціуму.

Ця стратегія була реалізована в нових освітніх 
програмах (ОП) 012.00.01 Дошкільна освіта пер-
шого (баклаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти. Особливістю кожної про-
грами є її практико-орієнтованість. Так, на бака-
лаврській програмі обсяг педагогічної практики 
складає 76,5 кредитів ЕКТС (31,9 % від загального 
обсягу ОП), на  магістерській  — 22,5 кредитів 
ЄКТС (25  % від  загального обсягу ОП). Фахова 
підготовка здійснюється на  компетентнісній 
основі та  засадах дослідження, забезпечуючи 
поступову трансформацію пізнавальної діяль-
ності у професійно спрямовану.

В основу освітнього процесу покладена філо-
софія синергетичного бачення цілісності життя 
та  футуристичної спрямованості змісту фахової 
підготовки. Синергія реалізується через наскрізну 
інтеграцію змісту навчальних дисциплін, а футу-
ристична спрямованість — шляхом використання 
інноваційних технологій та  моделювання варіа-
тивності освітнього процесу з  дітьми на  основі 
вивчення їхніх психологічних особливостей. 
У навчальні плани введено інтегровані навчальні 
дисципліни. Для  бакалаврів  — «Університетські 
студії», «Основи природничо-математичних наук 
з  методикою», «Артосвіта дітей дошкільного 
віку», «Дитяча література та розвиток мовлення», 
«Конструювання та  експериментування в  ЗДО»; 
для  магістрів  — «Освітній менеджмент в  галузі 
дошкільної освіти» і  «Організація та  управління 
в  дошкільній освіті». У  кожній з  цих навчаль-
них дисциплін інтегровано від двох до чотирьох 
фахових методик, об’єднаних спільною дидактич-
ною метою. У змісті інтегрованих курсів передба-
чено ознайомлення студентів з альтернативними 
освітніми системами, педагогічними інноваці-
ями, напрацюваннями вітчизняної та  зарубіж-
ної науки. Оскільки сучасна дошкільна освіта 
вимагає від  вихователя розвинених рефлексив-
них умінь, кожне навчальне заняття передбачає 
звернення до  емоційної сфери студентів, емпа-
тійну взаємодію і  завершується рефлексивною 
вправою: «рюкзак», «скажи одним словом», «реф-
лексивна долонька», «мішень» тощо. Така побу-
дова навчальних занять, доповнена індивідуалі-
зованими завданнями для  самостійної роботи, 
забезпечила перехід від масово-репродуктивного 
до  індивідуально-творчого підходу студентів 
до здобування знань.

Посиленню культурологічної складової у змісті 
фахової підготовки сприяло використання освіт-
нього потенціалу столиці України: наукових уста-
нов, музеїв, театрів, художніх виставок, дитячих 
бібліотек, планетарію, на  базі яких відбувались 
практичні й  лабораторні заняття. Використання 
ІКТ забезпечило доступ до  віртуального світо-
вого освітнього простору і  зробило доступним 
спілкування українських студентів зі студентами 
та науковцями США, Англії, Німеччини, Ізраїлю. 
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У сучасному світі використання цифрових техно-
логій дистанційного навчання та хмарних сервісів 
стирає просторові межі спілкування і надає здо-
бувачам освіти широкі можливості інформацій-
ного та почуттєвого збагачення.

Розвитку лідерських якостей, критичного 
мислення, відповідальності й  самостійності сту-
дентів у  процесі здобуття освіти, готовності 
до життя в постійно змінюваних умовах соціуму 
сприяють інтерактивні методи навчання та  тре-
нінгові форми проведення занять. До  прикладу: 
модуль «Лідерство-служіння» в  інтегрованому 
курсі «Університетські студії» весь побудований 
у  форматі тренінгу. Тренінгова форма широко 
використовується і  в  інших навчальних дисци-
плінах, як і  методи розвитку критичного мис-
лення: «сократівське опитування», «надання 
недостатньої інформації», «шість капелюхів мис-
лення (Е. Де Боно)», «мозковий штурм», «діаграма 
Венна», «читання з  позначками», «педагогічне 
есе» тощо.

Родзинкою освітньої програми підготовки 
майбутніх вихователів дітей дошкільного віку є 
наскрізна педагогічна практика на  останньому 
(четвертому) курсі навчання бакалаврів. Ця 
своєрідна педагогічна інтернатура триває весь 
навчальний рік. Фахові компетентності випус-
кників шліфуються у  низці освітніх закладів, 
практику в  яких студенти проходять поетапно: 
державні дошкільні заклади — приватні заклади 

освіти  — альтернативні заклади дошкільної 
освіти  — спеціалізовані дошкільні заклади  — 
позашкільні заклади освіти — початкова школа.

Висновки. Нова стратегія підготовки дошкіль-
них педагогів, що працюватимуть в умовах постій-
них трансформаційних змін соціуму, розвитку 
інформаційних і  нанотехнологій, мережевого 
навчання та спілкування, базується на мультикон-
цептуальному, міждисциплінарному, інтегрова-
ному й системному підходах. Вона дає можливість 
майбутнім педагогам у  процесі навчання усві-
домити і  зберегти рівновагу між  педагогічними 
традиціями європейського раціоналізму та чуттє-
вими підходами української народної педагогіки 
до виховання дітей дошкільного віку. 

Основна спрямованість стратегії  — перене-
сення акценту з навчальної діяльності викладача 
на діяльність студента, перехід від репродуктив-
ного навчання до  продуктивного. У  низці країн 
Євросоюзу ці питання успішно розв’язані, тому 
їх досвід ефективно впроваджується в  практику 
підготовки майбутніх педагогів в Україні.

Перспективи подальших досліджень лежать 
у  площині посилення етико-естетичної складо-
вої фахової підготовки майбутніх вихователів, 
формування академічної доброчесності та відпо-
відальності, розробки методичного забезпечення 
освітнього процесу на  основі інтернет-ресурсів 
для ефективної взаємодії в умовах дистанційного 
навчання. 
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Беленькая А. 
ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ВЕКТОР ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
В статье представлен краткий анализ существующих концепций педагогического образования, 
проанализирован опыт зарубежных учреждений образования, готовящих педагогов. Описаны шаги 
Министерства образования и  Академии педагогических наук Украины в  2020 году, направленные 
на  согласование деятельности первой, дошкольной ступени системы образования со следующей, 
начальной. Названы тенденции развития современного высшего образования в  Украине, которые 
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прослеживаются в  условиях евроинтеграции: компетентностной направленности, интегри-
рованного подхода к  преподаванию специальных дисциплин, практической ориентированности, 
приoритетнoсти нравственно-духовного развития педагога, использования в  образовательном 
процессе иннoвационных, партнерских, интерактивных форм работы со студентами. 
Представлены стратегические векторы подготовки будущих воспитателей детей дошкольного 
возраста в  Украине: академическая доброчестность, интеграция содержания учебных дисциплин, 
усиление этико-эстетической составляющей профессиональной подготовки, практическая ориен-
тированность обучения, технологизация и  информатизация образовательного процесса, направ-
ленность методов преподавания на развитие лидерских качеств, критического мышления, ответ-
ственности и самостоятельности студентов в процессе овладевания знаниями, подготовка к жизни 
в постоянно меняющихся условиях социума. 
Ключевые слова: евроинтеграция, будущие воспитатели, профессиональная подготовка, сту-
денты, университет.

H. Bielienka 
PREPARATION OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS: VECTORS OF EUROINTEGRATION
The study presents the  brief analysis of  existing concepts of  pedagogical education; experience of  foreign 
educational institutions in  educators training presented. A  number of  important steps taken in  2020 
by the Ministry of Education and Science and the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, in the direction 
of coordinating the activities of the first, preschool level of the education system with the next, primary outlined. 
Development trends of modern higher education in Ukraine in the context of European integration: competence 
orientation, integrative approach to  teaching professional disciplines, practical orientation, priority of  moral 
and  spiritual development of  the  teacher, use in  the  educational process of  innovative, partner, interactive 
forms of work with students are identified. Strategic vectors of training of future preschool educators in Ukraine: 
academic integrity, integration of the content of educational disciplines, strengthening of ethical and aesthetic 
component of  professional training, practical orientation of  educational training, technologicalization 
and informatization of educational process, orientation of teaching methods on development of leadership skills, 
critical thinking, responsibility and  independence of  students in  the  process of  gaining knowledge, readiness 
for  life in  the  changing conditions of  society are presented. The  new strategy of  training preschool teachers 
who will work in the conditions of constant transformational changes in society, development of  information 
and  nanotechnologies, network learning and  communication is  based on  multiconceptual, interdisciplinary, 
integrated and systemic approaches. It provides an opportunity for future preschool teachers in the educational 
process to  understand and  maintain a  balance between the  pedagogical traditions of  European rationalism 
and the sensory approaches of Ukrainian folk pedagogy according to the preschool-children education. 
The main focus of  the  strategy of  training preschool teachers  — shifting the  emphasis from  the  teacher’s 
educational activities to the student’s activities, the transition from reproductive to a productive learning. In some 
EU countries, these issues have been successfully resolved, so their experience is being effectively implemented 
in the practice of training future preschool teachers in Ukraine.
Key words: European integration, future educators, professional training, students, university.

Стаття надійшла до редакції 03.03.2021 р.
Прийнято до друку 10.03.2021 р.


