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Дисертація є компаративно-педагогічним дослідженням системи 

професійної підготовки вчителів початкової школи у країнах Бенілюксу. 

Об’єктом дослідження є професійна підготовка вчителів початкової школи у 

країнах Бенілюксу. Предмет дослідження – спільні та відмінні тенденції систем 

підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності у закладах 

вищої освіти (далі – ЗВО) країн Бенілюксу. Мета дослідження – визначити та 

обґрунтувати тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у 

країнах Бенілюксу, а також окреслити шляхи імплементації цього досвіду у 

вітчизняну освітню практику. 

Обґрунтовано соціально-економічні передумови (історичні, політичні, 

соціальні, економічні) реформування системи професійної підготовки вчителів 

початкової школи у країнах Бенілюксу. Уточнено базові поняття дослідження 

«професійна підготовка вчителя початкової школи у країнах Бенілюксу», 

«професійна компетентність вчителя початкової школи у країнах Бенілюксу», 

«тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи».  

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення професійної 

підготовки вчителів початкової школи та освітніх програм у країнах Бенілюксу, 

на підставі чого розроблено варіативну модель професійної підготовки вчителів 

початкової школи, яка включає бінарну, унітарну, та диференційну структурні 

моделі освіти, паралельну та послідовну функціональні моделі професійної 

підготовки та три моделі підготовки випускника: вчитель початкової школи, 

який може навчати всіх предметів початкової школи (“generalist teacher”), трьох 



предметів початкової школи (“semi-specialist teacher”) та іноземної мови у 

початковій школі (“specialist teacher”).  

Визначено та обґрунтовано спільні та відмінні тенденції підготовки 

вчителів початкової школи до професійної діяльності у країнах Бенілюксу. Ці 

тенденції обумовлені історичними, політичними, соціальними, економічними 

чинниками, які впливають на функціонування системи професійної підготовки 

вчителів початкової школи у зазначених країнах. Виокремлені тенденції 

структуровано за трьома рівнями узагальнення: загальноєвропейським, 

національним та інституційним. 

На загальноєвропейському рівні визначено такі спільні тенденції: 

фундаменталізація професійної підготовки, стандартизація вимог до 

професійних функцій вчителя, студентоцентрованість системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; варіативність моделей професійної підготовки; 

інтернаціоналізація системи фахової підготовки; впровадження політики 

мультилінгвізму в освітній процес. Відмінними тенденціями визначено такі: 

диверсифікація шляхів здобуття педагогічної освіти; функціонування системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти; різнорівневість кодифікації 

компетентностей вчителя; оновлення механізмів забезпечення внутрішньої та 

зовнішньої співпраці ЗВО; реалізація політики мультилінгвізму в освітніх 

системах. 

На національному рівні виокремлено такі спільні тенденції: державне 

регулювання мережі педагогічних ЗВО; забезпечення партнерства ЗВО та 

роботодавців; запровадження механізмів відбору мотивованих осіб до роботи 

вчителем початкової школи; забезпечення вчителя початкової школи 

державними соціальними гарантіями. Відмінними тенденціями на цьому рівні 

визначено: запровадження механізмів відбору мотивованих осіб при вступі до 

ЗВО або при оформленні на посаду вчителем початкової школи; створення 

оптимальних умов для адаптації молодих фахівців з боку громад та закладів; 

надання вчителю початкової школи статусу державного службовця. 

На інституційному рівні визначено такі тенденції: впровадження 

міждисциплінарної інтеграції у межах освітніх програм; диджиталізація та 



технологізація системи професійної підготовки; реалізація компетентнісного 

підходу. Відмінними тенденціями визначено: множинність підходів до 

міжпредметної інтеграції; різновекторність диджиталізації освітнього 

середовища ЗВО.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, що 

вперше здійснено комплексний компаративний аналіз проблеми професійної 

підготовки вчителів початкової школи у ЗВО країн Бенілюксу, в основу якого 

покладено освітологічну парадигму; для порівняння систем професійної 

підготовки вчителів початкової школи України та Бенілюксу схарактеризовано 

варіативні моделі країн цього регіону, які структуровано за рівневим принципом: 

структурні (бінарна, унітарна, диференційна), функціональні (паралельна та 

послідовна), моделі підготовки випускника (вчителя початкової школи, який 

може навчати всіх предметів у початковій школі (“generalist teacher”), трьох 

предметів у початковій школі (“semi-specialist teacher”) та іноземної мови у 

початковій школі (“specialist teacher”)); за рівнем узагальнення 

(загальноєвропейський, національний, інституційний) виокремлено спільні 

(фундаменталізація професійної підготовки; стандартизація вимог до 

професійних функцій вчителя; студентоцентрованість системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; варіативність моделей професійної підготовки; 

інтернаціоналізація системи фахової підготовки; впровадження політики 

мультилінгвізму в освітній процес тощо) та відмінні тенденції професійної 

підготовки вчителів початкової школи, визначення яких обумовлено специфікою 

їх реалізації в кожній освітній системі країн Бенілюксу; розроблено рекомендації 

щодо імплементації перспективного досвіду професійної підготовки вчителів 

початкової школи країн Бенілюксу у вітчизняну освітню практику на 

нормативно-правовому, організаційному та змістово-методичному рівнях; 

уточнено зміст понять «професійна підготовка вчителя початкової школи у 

країнах Бенілюксу», «професійна компетентність вчителя початкової школи у 

країнах Бенілюксу», «тенденції професійної підготовки вчителів початкової 

школи»; подальшого розвитку набули наукові положення щодо змісту, форм та 

методів професійної підготовки вчителів початкової школи. 



Практичне значення результатів дослідження полягає в підготовці 

навчально-методичного комплексу для викладачів ЗВО, що містить: робочі 

програми навчальних дисциплін «Іноземна мова з методикою навчання», 

«Іншомовна освіта: Іноземна мова з методикою навчання», «Сучасні технології 

навчання іноземної мови в початковій школі», електронні навчальні курси до 

відповідних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, 

критеріально-діагностичний інструментарій визначення готовності майбутніх 

учителів початкової школи до роботи в мультилінгвальному освітньому 

середовищі, методичний відеосупровід для вчителів, що розміщений на YouTube 

каналі «Методичний hub для вчителів початкової школи» (shorturl.at/atuSX). 

Запропоновані матеріали можуть бути використані під час формування 

регулятивних документів у сфері освітньої політики України в частині розгляду 

питань стандартизації професійної підготовки вчителів початкової школи, а 

також під час організації освітнього процесу підготовки вчителів початкової 

школи; у формальному та неформальному навчанні студентів ЗВО та системі 

післядипломної педагогічної освіти в контексті проведення тренінгів, майстер-

класів, вебінарів із підвищення кваліфікації вчителів початкової школи. 

Результати та висновки дослідження, проаналізовані нормативно-правові 

документи та узагальнений досвід країн Бенілюксу щодо організації професійної 

підготовки вчителів початкової школи становлять наукову цінність для 

подальших порівняльно-педагогічних досліджень; розробки спецкурсів, 

підручників, посібників, методичних рекомендацій із проблем підготовки 

вчителів початкової школи; вдосконалення змістово-методичного забезпечення 

професійної підготовки вчителів початкової школи; реформування системи 

професійної підготовки вчителів початкової школи. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових 

конференціях різного рівня (14 міжнародних та 13 всеукраїнських). Основні 

результати дослідження відображено у 18 публікаціях (1 публікації у 

співавторстві в закордонному виданні, проіндексованому в базі даних Scopus, 4 

одноосібних публікаціях у виданнях, включених до переліку наукових фахових 



видань України з присвоєнням категорії «Б» та 13 публікаціях, які додатково 

відображають результати дослідження). 

Ключові слова: тенденції професійної підготовки, вчитель початкової 

школи, професійна підготовка вчителя початкової школи, країни Бенілюксу, 

заклад вищої освіти, варіативні моделі професійної підготовки вчителів 

початкової школи.  
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The doctoral thesis is a comparative pedagogical study of the system of 

professional training of primary school teachers in the Benelux countries. The object 

of the study is the training of primary school teachers in the Benelux countries. The 

subject of the study is common and different tendencies of the systems of pre-service 

teacher training at higher education institutions in the Benelux countries. The aim of 

the study is to identify and justify tendencies of pre-service primary school teacher 

training in the Benelux countries, as well as outline ways to implement its experience 

into the national educational practice. 

The article substantiates the socio-economic prerequisites (historical, political,  

social, and economic) for reforming the system of pre-service primary school teacher 

training in the Benelux countries. The basic concepts of the study are identified as 

follows: “pre-service primary school teacher training in the Benelux countries”, 

“primary school teacher competence in Benelux countries” and “tendencies of pre-

service primary school teacher training”.  

Based on the analysis of the legislative framework of pre-service primary school 

teacher training and educational programs in the Benelux countries, a variable model 



of professional training of primary school teachers was developed, which includes 

binary, unitary, and differential structural models of education, concurrent and 

consecutive functional models of professional training and three models of a graduate 

teacher training: a generalist teacher, a semi-specialist teacher, and a specialist teacher.  

Common and different tendencies of teacher training for professional activities in 

the Benelux countries are identified and justified. These tendencies are due to 

historical, political, social, and economic factors influencing the system of pre-service 

primary school teacher training in these countries. The identified tendencies are 

structured according to three levels of generalization: European, national and 

institutional. 

At the European level, the following common tendencies are identified: 

fundamentalization of professional training, standardization of requirements for 

professional functions of teachers, building a student-centered system of internal 

quality assurance of education; variability of professional training models; 

internationalization of the professional training system; introduction of 

multilingualism policy into the educational process. Different tendencies are defined as 

follows: diversification of ways to obtain teacher education; functioning of the system 

of external quality assurance of education; multi-level codification of teacher 

competencies; updating mechanisms for ensuring internal and external cooperation of 

higher education institutions; implementation of multilingualism policy into the 

educational systems. 

At the national level, the following common tendencies are identified: state 

regulation of the network of pedagogical higher education institutions; ensuring 

partnership between higher education institutions and employers; introducing 

mechanisms for selecting motivated persons to work as a primary school teacher; 

providing primary school teachers with state social guarantees. Different tendencies at 

this level are defined as the introduction of mechanisms for selecting motivated 

persons when entering the higher education institutions or when applying for a 

position as a primary school teacher; creation of optimal conditions for adaptation of 

young professionals by communities and institutions; granting primary school teachers 

the status of a civil servant. 



At the institutional level, the following tendencies are identified: introduction of 

interdisciplinary integration within educational programs; digitalization and 

technologization of the professional training system; implementation of a competence-

based approach. Distinctive tendencies are defined by: multiplicity of approaches to 

interdisciplinary integration; multiple ways of the digitalization of the educational 

environment of higher education institutions.  

The scientific novelty and theoretical significance of the study is that for the first 

time a comprehensive comparative analysis of the problem of pre-service primary 

school teacher training in higher education institutions of the Benelux countries based 

on the educological paradigm is carried out; to compare systems of the pre-service 

primary school teacher training in Ukraine and the Benelux, models of primary school 

teacher training of the region were characterized according to the level approach: 

structural models (a binary, a unitary, a differential), functional models (concurrent 

and consecutive), graduate teacher training model (a generalist, a semi-specialist and a 

specialist teacher); according to the level of generalization (European, national, 

institutional) we identified common (standardization of requirements for professional 

functions of teachers, building a student-centered system of internal quality assurance 

of education; variability of professional training models; internationalization of the 

professional training system; introduction of multilingualism policy into the 

educational process, etc.) and different tendencies, which are due to the specifics of 

their implementation in different educational systems; recommendations have been 

developed for the implementation of the promising experience of pre-service primary 

school teacher training in the Benelux countries into the national educational practice 

at the regulatory, organizational and content-methodological levels; specified the 

content of the concepts of “pre-service primary school teacher training in the Benelux 

countries”, “professional competence of primary school teachers in the Benelux 

countries”, “tendencies of pre-service primary school teacher training”; scientific 

provisions on the content, forms and methods of pre-service primary school teacher 

training acquired its further development. 

The practical significance of the research results consists in preparing an 

educational and methodical complex for teaching staff of higher educational 



institutions, which includes educational programs of “Foreign Language with 

Teaching Methods”, “Foreign Language Education: Foreign Language with Teaching 

Methods”, “Modern Technologies of Teaching a Foreign Language in Primary 

Schools”, e-learning courses for the relevant subjects for students of the first 

(Bachelor's) level of education, criteria and diagnostic tools to identify the 

preparedness of the primary school teacher to work in multilingual environment, and 

methodological video support for teachers on the YouTube channel “Teaching Hub for 

Primary School Teachers” (shorturl.at/atuSX).   

The suggested materials can be used to develop a legislative framework in the 

field of the educational policy of Ukraine in terms of standardization of pre-service 

primary school teacher training, as well as in the organization of the educational 

process of pre-service primary school teachers; in both formal and non-formal training 

of students of higher educational institutions and the system of postgraduate teacher 

education in the context of training, workshops, webinars on continuous teacher 

development of primary school teachers.   

The results and conclusions of the study, analysed regulatory documents and 

generalized experience of organizing professional training of primary school teachers 

are of scientific value for further scientific comparative pedagogical research; the 

development of special courses, textbooks, manuals, methodological recommendations 

on the problems of training primary school teachers; improving the content and 

methodological support for professional training of primary school teachers; reforming 

the system of professional training of primary school teachers.   

The results of the study were presented at scientific conferences of various levels 

(14 international and 13 Ukrainian). The main results of the study are represented in 18 

publications (1 co-authored publication in a foreign publication indexed in the Scopus 

database, 4 individual publications in publications included in the list of scientific 

professional publications of Ukraine with the assignment of Category "B" and 13 

publications that additionally reflect the results of the study).  

Keywords: tendencies of pre-service training, primary school teacher, primary 

school teacher training, Benelux countries, higher education institution, variable 

models of primary school teacher training.  
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