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КОНЦЕПЦІЯ
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ:
•

Педагогічна освіта - система професійної підготовки педагогічних працівників до
здійснення педагогічної діяльності;

•

портфоліо педагога - опис у довільній формі освітніх та професійних здобутків
педагога, який включає відомості про основні етапи навчання, професійного
вдосконалення, включно з досягнутими результатами, інформації про участь у
проектах, публікації, методичні розробки тощо. У портфоліо зазначаються основні
напрями та завдання подальшого професійного удосконалення, можуть міститися
копії відповідних документів. Портфоліо розміщується на офіційному веб-сайті
закладу освіти, в якому працює педагог, у відкритому доступі або на веб-сайті
засновника закладу освіти;

• педагогічний працівник - особа, яка провадить навчальну, виховну, методичну,
організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність, передбачену трудовим договором у
формальній та/або неформальній освіті;

• педагог - педагогічний працівник або самозайнята особа, яка провадить педагогічну
діяльність;

• педагогічна спеціальність - спеціальність галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
Підготовка зі спеціальностей
024
«Хореографія», 053 «Психологія» або 231
«Соціальна робота» може входити до освітніх програм педагогічної освіти в якості
другої спеціальності;

• предметна спеціальність - спеціалізація спеціальності 014 «Середня освіта» галузі
знань 01 «Освіта/Педагогіка», яка відповідає освітній галузі, одному або декільком
навчальним предметам однієї або двох освітніх галузей загальної середньої освіти;

• додаткова спеціалізація - спеціалізація спеціальностей галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка», яка відповідає певній посаді (завданню) педагогічних працівників,
але відповідні результати. навчання не передбачені в повному обсязі в змісті жодної
спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

•

професійна кваліфікація педагогічного працівника - це визнана в
установленому порядку та засвідчена відповідним документом
стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів
навчання), що дають змогу здійснювати професійну педагогічну діяльність;

•

педагогічна інтернатура - форма післядипломної педагогічної освіти, яка
передбачає систематичну роботу педагогічного працівника над
формуванням та вдосконаленням власної педагогічної майстерності
впродовж першого року професійної діяльності під керівництвом
досвідченого педагога-наставника;

•

регульована професія - професія (вид професійної діяльності), допуск до
якої та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється
спеціальним законом або спеціальними правилами, які встановлені або
визнані законодавством.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС І ОЦІНКА СУЧАСНОГО
СТАНУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Глобальний освітній контекст.
Сучасний стан розвитку цивілізації характеризується прискореним
прогресом технологій, зростанням транскордонної міграції,
різновекторними демографічними тенденціями, докорінними змінами у
структурі ринку праці.
Майбутнє характеризується зростанням невизначеності. Саме тому в
змісті формальної загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти все більша увага
приділяється формуванню й розвитку загальних (універсальних, ключових
тощо) компетентностей і наголошується на необхідності вміти
безперервно вчитися впродовж життя. У парадигмі навчання впродовж
життя формальна освіта розглядається як відправна.

Необхідність переосмислення змісту освіти на користь зростання частки
міжпредметної і міжгалузевої інтеграції знань, яка є можливою лише на
основі переходу від знання фактів до розвитку компетентностей.
Розмаїття в способах здобуття знань та зростання ролі неформальної та
інформальної освіти.
Все більш актуальним стає визнання державними інституціями та ринком
праці компетентностей, здобутих від провайдерів неформальних освітніх
послуг, включаючи платформи масових он-лайн курсів, неурядові громадські
організації тощо.

Особливості педагогічної професії.
На шляху розвитку інформаційного суспільства якісна освіта стає
одним з головних чинників успіху, а педагог є одночасно і об’єктом, і
провідником позитивних змін.
Зазвичай державою визначаються такі критерії допуску до
професійної педагогічної діяльності, як наявність у працівника
ступеня вищої освіти за відповідною спеціальністю (програмою
підготовки) та/або відповідність його професійної кваліфікації
системі вимог, які зафіксовано у професійному стандарті.

Високий рівень академічних досягнень, продемонстрований здобувачем
педагогічного фаху під час навчання у закладі освіти, не гарантує його
успішності в професійній діяльності. Освітня кваліфікація педагогічного
працівника не є тотожною його професійній кваліфікації. Оцінка діяльності як
самого педагога, так і інституцій, що забезпечують його підготовку, повинна
формуватися з об’єктивних та експертних показників, отриманих з різних
джерел, зокрема, від основних заінтересованих сторін, представників громади
та влади.

На континуумі навчання педагогічного працівника впродовж життя виділяють
три основні етапи: відправну формальну освіту; початок професійної
діяльності - педагогічну інтернатуру, яка повинна супроводжуватися
комплексом спеціальних заходів сприяння входженню працівника в
професію; безперервний професійний розвиток.
На особливу увагу заслуговують питання підготовки педагогів до роботи з
особами з особливими потребами.
Загалом, підготовка педагогічного працівника має відповідати суспільним
запитам, сформульованим у професійних стандартах та стандартах освіти,
враховувати світові тенденції та рекомендації впливових міжнародних
організацій щодо підготовки педагогів.

Загальновизнаними є такі перешкоди на шляху до створення якісної
системи підготовки та професійного розвитку педагогів:

розпорошення відповідальності між різними інституціями за різні етапи
становлення й професійного розвитку педагога;
проблеми поєднання в програмі підготовки опанування обраної
предметної спеціальності з аспектами її викладання, а також урахування
міждисциплінарних зв’язків;
недостатня обізнаність педагога з методами дослідницької діяльності на
рівні свого робочого місця або відсутність усвідомлення її необхідності;
недостатня розвиненість системи розподілу специфічних ролей між
членами педагогічного колективу.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є дисбаланс між суспільним
запитом на висококваліфікованих педагогічних працівників, перспективами
розвитку суспільства, глобальними технологічними змінами та існуючою
системою педагогічної освіти, а також рівнем готовності/ спроможності
сучасних педагогічних працівників до сприйняття та реалізації освітніх
реформ в Україні.

Проявами проблеми є:
погіршення якості освіти, яке зумовлене неспроможністю певної частини
педагогічних працівників та здобувачів педагогічної освіти до опанування
та практичного використання новітніх методик (технологій) навчання,
виховання та розвитку;
розмивання довіри суспільства до професійної спільноти педагогічних
працівників як носіїв знань, культури та суспільних цінностей;

внутрішня (в інші види професійної діяльності) та зовнішня (до інших
країн) міграція значної частини перспективних педагогічних працівників;
зниження суспільного престижу педагогічної праці та тенденція до
позиціонування її другорядності у порівнянні з іншими видами розумової
праці.

Метою Концепції розвитку педагогічної освіти (далі Концепція) є
вдосконалення системи педагогічної освіти для створення бази
підготовки педагогічних працівників нової генерації, створення умов
для залучення до педагогічної діяльності фахівців інших професій
та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних
альтернативних моделей безперервного професійного та
особистісного розвитку педагогів, які, у тому числі, стануть
ключовою’ умовою впровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року.

Шляхи і способи розв’язання проблем.
Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення
комплексної реформи системи педагогічної освіти, безперервного
професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників,
включаючи структуру, зміст, організацію та методики (технології) навчання,
збільшення в освітніх програмах питомої ваги практичної підготовки.

Реформування педагогічної освіти передбачає дії за напрямами:
I. Розроблення сучасної моделі педагогічної професії в контексті потреб
суспільства, перспектив розвитку національної економіки та глобальних
технологічних змін.
Трансформація вищої та фахової передвищої освіти за педагогічними
спеціальностями.
III. Визначення перспективних шляхів безперервного професійного
розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

І. Розроблення сучасної моделі педагогічної професії в контексті потреб суспільства,
перспектив розвитку національної економіки та глобальних технологічних змін
1.1. Особливий статус педагогічної професії
Професії педагогічних працівників у закладах освіти необхідно визнати регульованими на
законодавчому рівні, виходячи з поєднання високої суспільної значущості й
відповідальності та особливостей постійної зайнятості переважно в публічному секторі.
Такий статус має передбачати баланс спеціальних вимог до підготовки, професійної
діяльності та професійного вдосконалення педагогічних працівників і визначених законом
гарантій, привілеїв та можливостей за професійною ознакою.

Засади підготовки та професійного вдосконалення педагогічних працівників потребують
законодавчого врегулювання і мають бути визначені через галузеву систему кваліфікацій.
Зокрема, має бути визначене правомірне та об’єктивно обґрунтоване регулювання
діяльності закладів вищої та фахової передвищої освіти в частині формування змісту
освіти та організації освітнього процесу, а також додаткові вимоги до систем внутрішнього
та зовнішнього забезпечення якості педагогічної освіти щодо змісту, кадрового і
матеріально-технічного забезпечення тощо.

• Підготовка педагогічних працівників здійснюється за спеціальностями галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» та іншими спеціальностями, якщо це передбачено відповідними
освітніми програмами, що відповідають встановленим вимогам.

• Заслуговують підтримки зусилля, спрямовані на підготовку педагогічних працівників за
новими перспективними професіями, зокрема, «андрагог», «тьютор», «модератор»,
«фасилітатор», «менеджер електронного навчання», «асистент вчителя» тощо.

• Формування нового бачення перспектив педагогічної професії, привабливості професійної
кар’єри педагога, престижності здобуття педагогічної освіти в Україні потребує
запровадження спеціальної моделі державної підтримки здобуття педагогічної освіти.

1.2. СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ
КВАЛІФІКАЦІЙ
• Важливим системоутворювальним чинником реформи педагогічної освіти є формування
галузевої системи кваліфікацій, що передбачає розроблення:

•
•
•
•
•

галузевої рамки кваліфікацій;

професійних стандартів;
стандарту цифрової компетентності;
кодексу етики педагогічного працівника;
стандартів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» на основі професійних стандартів, що мають містити спільну частину (у
межах спеціальності та рівня освіти) щодо вимог до власне педагогічних компетентностей та
вимог до атестації (сертифікації) здобувачів вищої освіти;

• особливих розділів стандартів вищої та фахової передвищої освіти за
спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для регульованих
професій, які визначають структуру освітніх програм, граничні співвідношення
між циклами в них та вимоги до практичної підготовки;

• вимог до освітніх програм вищої та фахової передвищої освіти за спеціальністю
іншої галузі знань (крім галузі 01 «Освіта/Педагогіка»), для яких можливе
присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника (визначаються в
Порядку присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника);

•

вимог до програм педагогічної інтернатури («входження» (допуску) до
професійної діяльності) та до кваліфікаційних іспитів для присвоєння
професійної кваліфікації педагогічного працівника закладом вищої чи
післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним, центром після
не менше ніж одного року роботи на посадах педагогічних працівників у
системі загальної середньої освіти (відповідно до кваліфікаційних вимог
до посади педагогічного працівника чи відповідного професійного
стандарту з урахуванням спеціальності, предметної спеціальності), а
також в дошкільній, позашкільній, професійній (професійно-технічній),
фаховій передвищій освіті та спеціалізованій освіті відповідних рівнів.

1.3. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
• Система внутрішнього

забезпечення якості підготовки

педагогічних

• працівників може додатково передбачати:
• оцінку здатності та здібності до педагогічної діяльності вступників
на програми фахової передвищої освіти, початкового рівня
(короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої
педагогічної освіти (психологічні тестування та/або інші способи
підтвердження особистісних здатностей та здібностей до
педагогічної діяльності);

•

вимоги до викладачів, які здійснюють психолого-педагогічну та
методичну підготовку здобувачів педагогічної освіти, забезпечують
традиційні види підвищення кваліфікації педагогічних працівників, щодо
досвіду практичної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти, та/або
закладах спеціалізованої освіти відповідного рівня, та/або підготовки
підручників та посібників з грифом МОН для системи загальної
середньої освіти під час участі в підготовці здобувачів педагогічної
освіти;

•

долучення досвідчених педагогічних працівників із систем дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної)
освіти, спеціалізованої освіти відповідних рівнів до викладання окремих
курсів чи проведення занять для майбутніх педагогів;

•

поєднання навчання здобувачів вищої та фахової передвищої
педагогічної освіти з педагогічною діяльністю у форматах волонтерства,
практичної підготовки, стажування, дуальної форми здобуття освіти,
роботи в канікулярний період, на неповний робочий день
та/або.тиждень тощо.

•

Система зовнішнього забезпечення якості підготовки та професійного
розвитку педагогічних працівників повинна додатково передбачати
залучення окремих досвідчених працівників закладів дошкільної,
загальної середньої, професійно-технічної та/або позашкільної освіти
(які не навчались та/або не працювали раніше в оцінюваному закладі)
та/або професійних об’єднань педагогічних працівників та інших
громадських об’єднань, що діють у сфері освіти до процедур акредитації
освітніх програм та інституційної акредитації (інституційного аудиту)
закладів освіти.

1.4. ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ
І ТЕХНОЛОГІЙ
• Здобуття Україною гідного місця у міжнародному поділі праці в
епоху знань та технологій можливе лише за умови підтримки,
поваги та належної оцінки педагогічної праці. У сучасному
суспільстві має заохочуватись як тривала професійна педагогічна
кар’єра, так і звернення до педагогічної праці на певних етапах
особистісного та професійного зростання в інших сферах
діяльності. Наявність досвіду професійної педагогічної діяльності
з часом повинна стати перевагою для обіймання багатьох
суспільно значущих посад у публічній сфері.

•

Важливим завданням держави є забезпечення притоку до сфер
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, спеціалізованої освіти
відповідних рівнів та вищої педагогічної освіти осіб, які мають бажання і
здатні до здійснення позитивних змін. Для цього держава сприяє
диверсифікації шляхів доступу до педагогічної професії, забезпечуючи
розмаїття моделей та програм формальної педагогічної освіти, а також
впровадження механізмів визнання результатів неформальної та
інформальної освіти закладами освіти та кваліфікаційними центрами.

1.5. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ДО
ЗДОБУТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
•
•

Формування якісного контингенту здобувачів педагогічної освіти

•

Для вступників на педагогічні спеціальності до закладів вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти, яким, відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», надано право на першочергове зарахування
до закладів вищої педагогічної освіти за державним (регіональним)
замовленням, мають

•

формуватися закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції з урахуванням
потреб систем освіти і можливостей закладів вищої освіти відповідного
регіону.

потребує розгортання системи спеціальних заходів для професійної
орієнтації молоді та популяризації педагогічної діяльності.

II. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ТА
ФАХОВОЇ ПЕРЕД ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
ПЕДАГОГІЧНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

2.1. ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
• Головним завданням трансформації педагогічної освіти є забезпечення її
випереджувального розвитку. Відповідно до цього, рівень освіченості
(включаючи усереднений рівень здобутої формальної освіти) педагогічної
спільноти повинен неперервно зростати за рахунок підвищення освітнього
рівня молодих фахівців, а також особистісного розвитку педагогічних
працівників. Усі здобувані освіти мають отримати доступ до найсучасніших
знань, які можуть бути опановані ними на відповідних освітніх рівнях, та освітніх
методик (технологій), що потребує невідкладної належної підготовки та
вдосконалення педагогічних працівників. Педагогічним працівникам закладів
освіти має надаватись моральне та матеріальне заохочення для підвищення
їхнього освітнього рівня.

2.2. КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Завданням третього (освітньо-наукового чи освітньо-творчого) рівня вищої
педагогічної освіти є підготовка педагогів-дослідників (педагогіввиконавців у мистецькій освіті) для усіх складників освіти (дошкільна
освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, спеціалізована
освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища
освіта, вища освіта, освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта),
які здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі педагогічної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики.

• Педагоги-дослідники мають бути здатними здійснювати аналітичне осмислення
стану та перспектив розвитку сфери освіти (відповідної спеціальності),
створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики
(технології) навчання, поєднувати власну педагогічну (науково-педагогічну,
мистецько-виконавську) діяльність на високому професійному рівні з
поширенням нових знань і кращої практики в педагогічній спільноті,
продовженням традицій національної мистецької виконавської школи.
Особливим завданням третього (освітньо-наукового) рівня вищої педагогічної
освіти є підготовка наукових та науково-педагогічних працівників на рівні, що
відповідає міжнародним, зокрема, європейським вимогам до докторів
філософії/докторів мистецтва, які мають забезпечити якість вищої педагогічної
освіти та наукових досліджень у сфері освіти.

•

Завданням другого (магістерського) рівня вищої педагогічної освіти є
підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для усіх
складників освіти (дошкільна освіта, повна загальна середня освіта,
позашкільна освіта, спеціалізована освіта, професійна (професійнотехнічна) освіта, фахова передвища освіта, вища освіта, освіта
дорослих, у тому числі, післядипломна освіта), які здатні розв’язувати
складні задачі та проблеми навчання, вихованняй
розвитку, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій,
характеризується невизначеністю умов і вимог.

• Педагогічні працівники зі ступенем магістра мають бути здатними
брати участь у створенні та впровадженні нового змісту освіти та
новітніх методик (технологій) навчання, поєднувати власну
педагогічну (науково-педагогічну, мистецько-педагогічну)
діяльність на високому професійному рівні з поширенням кращої
практики, експертною діяльністю та наставництвом на основі
власного педагогічного досвіду.

• Особливим завданням другого (магістерського) рівня вищої педагогічної освіти є
підготовка педагогічних працівників для забезпечення закладів, передусім,
педагогічної, спеціалізованої освіти, фахової передвищої, післядипломної та
профільної середньої освіти академічного і професійного спрямування. Особи,
які здобули другий (магістерський) рівень і продемонстрували здатність до
дослідницької роботи у галузі освіти, мають заохочуватись до здобуття третього
(освітньо-наукового чи освітньо-творчого) рівня вищої педагогічної освіти.
Переваги при вступі на програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
повинні надаватись особам, які здобули практичний досвід педагогічної роботи
в закладі освіти не менше двох років після отримання диплома бакалавра.

• Завданням першого (бакалаврського) рівня вищої педагогічної освіти є
підготовка кваліфікованих педагогічних працівників для дошкільної освіти,
початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти, професійної
(професійно-технічної) освіти, спеціалізованої початкової мистецької освіти, які
здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
навчання, виховання та розвитку (у тому числі, такі, що характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов), що передбачає застосування певних
теорій та методів відповідних наук. Особливим завданням першого
(бакалаврського) рівня вищої педагогічної освіти є підготовка педагогічних
працівників для забезпечення потреб базової середньої освіти, професійної
(професійно-технічної) освіти та спеціалізованої початкової мистецької освіти.

• Завданням початкового рівня (короткого циклу) вищої педагогічної освіти є підготовка
кваліфікованих педагогічних працівників для дошкільної освіти, початкової середньої освіти,
базової середньої освіти (за предметними спеціальностями: образотворче мистецтво,
трудове навчання та технології, музичне мистецтво, фізична культура) та позашкільної освіти,
початкової мистецької освіти, майстрів виробничого навчання для професійної (професійнотехнічної) освіти, які здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та деякі практичні
проблеми навчання та виховання (у тому числі, такі, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов), що передбачає

• застосування положень і методів відповідних наук, нести відповідальність за результати своєї
діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях; цей рівень може виступати в якості
проміжного ступеня освіти в підготовці педагогічних працівників для інших складників освіти.

•

Завданням фахової передвищої педагогічної освіти є підготовка
кваліфікованих педагогічних працівників для дошкільної освіти,
початкової середньої освіти, початкової мистецької освіти, а також
вихователів, майстрів виробничого навчання для професійної
(професійно-технічної) освіти та асистентів вчителя для різних рівнів
освіти на основі базової та профільної середньої освіти, які здатні
самостійно виконувати спеціалізовані завдання навчання та виховання,
нести відповідальність за результати своєї діяльності та здійснювати
контроль за здобувачами освіти

2.3. ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В РОЗРІЗІ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ
•

•

Програми третього (освітньо-наукового чи освітньо-творчого), другого
(магістерського) та першого (бакалаврського) рівня можуть
реалізовуватись у педагогічних, класичних, технічних, мистецьких, інших
профільних та багатопрофільних закладах вищої освіти усіх форм
власності. Заслуговує підтримки відновлення та розвиток програм
педагогічної освіти в класичних університетах. Позитивним є
розширення участі в підготовці педагогів у технічних, аграрних та інших
закладах вищої освіти з урахуванням їх профільності (передусім за
спеціальністю 015 «Професійна освіта»).

•

Заклади післядипломної педагогічної освіти можуть брати участь у
реалізації таких освітніх програм при наявності відповідної ліцензії,
зокрема, в разі інтеграції до структури університетів. Важливим
чинником підвищення якості вищої педагогічної освіти є конкуренція
освітніх програм державних та комунальних закладів вищої освіти в
умовах адресного розміщення державного (регіонального) замовлення,
а також включення до мережі підготовки педагогічних працівників
приватних закладів вищої освіти (включаючи доступ до державного
замовлення на умовах широкого конкурсу).

2.4. ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В РОЗРІЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПРЕДМЕТНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ТА
ДОДАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ
• Заклади вищої освіти можуть самостійно визначати предметні
спеціальності, спеціалізації та додаткові спеціалізації і реалізувати
їх у межах освітніх програм відповідного рівня. Міністерство освіти
і науки України встановлює правила сполучення (поєднання)
спеціальностей, предметних спеціальностей та спеціалізацій в
освітніх програмах та визначає предметні спеціальності, за якими
надається державна підтримка.

•

Державна підтримка (державне замовлення, регіональне замовлення
тощо) може надаватись закладам вищої освіти, які здійснюють
підготовку за спеціальністю 014 «Середня освіта» на першому і другому
рівнях вищої освіти, не менше, ніж за двома предметними
спеціальностями. У сполученні предметних спеціальностей пріоритет
надається здобуттю більш широкого спектру компетентностей порівняно
з іншими галузями освіти, де перевага надається поглибленому
засвоєнню спеціалізованих компетентностей. Заклади вищої освіти
вільні у виборі другої предметної спеціальності

• Вища освіта за спеціальністю 015 «Професійна освіта» може
здобуватись за двома спеціалізаціями. Замість другої спеціалізації
може здійснюватися підготовка за спеціальностями 014.10
«Середня освіта (Трудове навчання та технології)», 231
«Соціальна робота» або додатковою спеціалізацією.

•

2.5. РОЗШИРЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ,
ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
•

Обов’язковою складовою освітнього процесу підготовки здобувача
вищої або фахової передвищої освіти до педагогічної професії є
безперервна педагогічна практика. Для виконання цього ключового
завдання обсяг практичної підготовки має складати не менше ЗО
кредитів ЄКТС у межах обов’язкової частини бакалаврських програм
(починаючи з першого року навчання, у різних закладах освіти і різних
класах (курсах)) і не менше ЗО кредитів (включно з магістерським
дослідженням) у межах обов’язкової частини магістерських програм (у
різних закладах освіти і різних класах (курсах)).

• У разі реалізації освітніх програм за дуальною формою здобуття
освіти обсяг практичної підготовки може бути збільшено за
рахунок поєднання теоретичного навчання та практичної роботи,
починаючи й другого-третього курсу бакалаврату. Практична
педагогічна діяльність здобувана вищої або фахової передвищої
педагогічної освіти під час навчання може бути врахована як
практична підготовка.

•

• Особі, яка успішно завершила навчання за спеціальностями галузі
знань 01 «Освіта/Педагогіка» або за іншою спеціальністю з
дотриманням вимог до освітніх програм вищої та фахової
передвищої освіти за спеціальністю іншої галузі знань (крім галузі
01 «Освіта/педагогіка»), для яких можливе присвоєння
професійної кваліфікації педагогічного працівника, така
професійна кваліфікація присвоюється закладом вищої, фахової
передвищої освіти.

2.6. ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ТА ПЕДАГОГІЧНА
ІНТЕРНАТУРА
•

Особи, які після завершення навчання вперше обійняли посаду
педагогічного працівника, мають пройти однорічну педагогічну
інтернатуру в статусі педагога-стажиста. У цей період вони мають
отримати досвідченого наставника такої самої або спорідненої
спеціальності (предметної спеціальності або спеціалізації) з того самого
або іншого закладу освіти. Програма наставництва розробляється
наставником спільно з педагогом-стажистом, передбачаючи різні форми
професійного розвитку (зокрема, взаємне відвідування уроків,
опрацювання відповідної літератури тощо) із залученням науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти.

•

•

Особі, яка успішно завершила період педагогічної інтернатури у закладі
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) освіти, спеціалізованої, фахової передвищої
освіти, відповідним закладом видається сертифікат установленого
зразка. Сертифікат про успішне завершення періоду педагогічної
інтернатури є необхідною умовою для просування. особи формальними
етапами професійного розвитку (у вигляді кваліфікаційних категорій,
звань, посад тощо).

2.7. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ГАЛУЗІ 01
«ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА» ПІСЛЯ ВИЗНАННЯ
РЕГУЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙ
•
•
•

Після законодавчого визнання педагогічних професій регульованими (в
усіх або частині закладів вищої освіти) може бути впроваджений
особливий порядок ступеневої підготовки фахівців. Вступники на основі
повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти
зможуть вступати для здобуття ступеня молодшого бакалавра на
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти (в обсязі 120 кредитів
ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти) за умови успішного
проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

•
•
• Після здобуття ступеня молодшого бакалавра здобувані вищої педагогічної
освіти зможуть продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти (в обсязі 120 кредитів ЄКТС на основі молодшого бакалавра) і на другому
(магістерському) рівні вищої освіти (в обсязі до 120 кредитів ЄКТС на основі
бакалавра). У деяких випадках може використовуватись альтернативна
наскрізна програма підготовки магістрів (180-210 кредитів ЄКТС на основі
молодшого бакалавра).

•

2.8. ВИМОГИ ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

• Модернізація освітніх програм має передбачати, зокрема:
• впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходу в
педагогічній освіті, забезпечення формування загальних (універсальних,
ключових тощо) компетентностей, набуття педагогічними працівниками вмінь та
досвіду формування компетентностей в учнів, опанування педагогічних
технологій, в тому числі, з використанням елементів інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій, посилення практичної складової
педагогічної освіти, максимальне наближення психолого-педагогічної та
методичної підготовки до умов практичної фахової діяльності, запровадження
принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства, що ґрунтується на
співпраці учня, вчителя, батьків і громадськості з урахуванням принципів
інклюзивної освіти;
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

набуття навичок дослідницької діяльності на майбутній посаді;

набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного та спеціального навчання;

формування менеджерських (управлінських) навичок із широким використанням інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій для ефективної діяльності в умовах реальної автономії
закладів освіти;

забезпечення практичної підготовки шляхом неперервної педагогічної практики студентів на базі
закладів дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;

•

•
•

•

сприяння формуванню соціально зрілої особистості педагогічного працівника,
прийняттю цінностей громадянського (відкритого демократичного) суспільства,
поваги до держави та її правової системи, усвідомлення обов’язку захисту України,
національної ідентичності та толерування полікультурності, готовності до трансляції
цих якостей учням;
прищеплення інноваційності як способу мислення та ключового інструменту
лідерства в умовах державно-громадського партнерства, сприйняття глобалізації
освітніх процесів та конкурентності як обов’язкових умов розвитку системи
педагогічної освіти.

2.9. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
• Здобувачам першого (бакалаврського) та наступних рівнів вищої
педагогічної освіти необхідно забезпечувати можливість
семестрового навчання на подібній освітній програмі в іншому
регіоні України або за кордоном, у тому числі, зі збереженням
бюджетного фінансування.

2.10. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
• Необхідно усвідомити неможливість досягнення реальних
результатів підвищення якості підготовки сучасного педагогічного
працівника без серйозних державних інвестицій, залучення
приватних інвестицій в ремонт, термомодернізацію та відновлення
матеріально-технічної бази, придбання нового навчального та
експериментально-лабораторного обладнання для закладів вищої
та фахової передвищої педагогічної освіти.

2.11. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
• До державної програми видання підручників необхідно включити
Бібліотеку вчителя з методик (технологій) навчання шкільних
предметів, включаючи методичні рекомендації для вчителів до
виданих за бюджетні кошти підручників, довідники й порадники з
актуальних питань професійної діяльності.

•

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
• Конкурентоспроможність педагогічного працівника визначається
його професіоналізмом, залежить від рівня кваліфікації, досвіду
педагогічної діяльності, майстерності, наявності професійно
значущих якостей, зокрема мобільності, особистої
відповідальності за власний неперервний професійний розвиток,
налаштованості на сприйняття нового, здатності до особистого
творчого розвитку, інноваційних пошуків і відкриттів.

•

• Успішна професійна діяльність педагогічного працівника вимагає
безперервного навчання в умовах динамічних змін та здатності
адаптуватися до них. Професійний розвиток спрямований на
реалізацію педагогічним працівником себе як особистості.
Прагнення до самовдосконалення й самоосвіта є важливими
чинниками професійного зростання педагога, що забезпечують
розширення його професійних можливостей, пізнавальних
інтересів та формування творчої індивідуальності.

3.1. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
• Безперервний професійний розвиток може здійснюватися шляхом
формальної, неформальної та інформальної освіти, а його
результати накопичуватися в електронному портфоліо
педагогічного працівника, що розміщується на веб-сайті закладу
освіти (роботодавця педагогічного працівника), або його
засновника. Здобуті у формальній освіті кваліфікації
зараховуються як підвищення кваліфікації і не потребують
окремого визнання чи підтвердження.

3.2. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО
ТА ІНШИХ ВИДІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
• Традиційним видом підвищення кваліфікації є навчання у
закладах

• освіти, які мають ліцензію на підвищення кваліфікації або
провадять освітню діяльність за акредитованими освітніми
програмами, що передбачає набуття особою нових та/або
вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань і може завершуватися
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових
освітніх кваліфікацій, а його результати не потребують окремого
визнання та підтвердження.

• Іншими видами підвищення кваліфікації педагогічних працівників є
стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах,
семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарахтренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (у тому числі, за
кордоном). Обов’язковою умовою для визнання результатів інших
видів підвищення кваліфікації є опис набутих нових та/або
вдосконалених відповідно до фаху раніше набутих
компетентностей і досягнутих результатів навчання, співмірних з
витраченим на це часом.

• Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації
педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути
меншою 150 годин, з яких певна кількість має бути спрямована на
вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи
з дітьми з особливими освітніми потребами, запобігання та
протидії домашньому насильству, булінгу.

3.3. СТАЖУВАННЯ У КРАЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВИД ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ, СПРЯМОВАНИЙ НА
ПОШИРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАКТИКИ
• Запозичення педагогічними працівниками практичного досвіду
виконання професійних завдань та обов’язків від кращих
педагогічних працівників (наставників) має розглядатись як
пріоритетний вид підвищення кваліфікації і передбачати атестацію
стажерів у формі розроблення методичних напрацювань (уроків,
сценаріїв), у тому числі, цифрових освітніх ресурсів (відео та аудіо
матеріалів, електронних підручників, сайтів, блогів, тестових
середовищ тощо).

3.4. СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА
НЕЗАЛЕЖНИХ ПОРТАЛІВ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
• Необхідним є створення національного порталу розвитку педагогічної майстерності з метою
забезпечення вільного доступу до професійних періодичних видань та інших публікацій у
сфері освіти, а також дистанційних (у тому числі масових відкритих онлайн) курсів підвищення
кваліфікації, відбір

•
• розміщення яких на порталі здійснюватиметься на конкурсній основі. Розробники курсів
можуть розраховувати на винагороду (за

•
• результатами конкурсного відбору) та роялті (залежно від кількості осіб, які обрали цей курс).
Результати навчання на таких дистанційних курсах не потребують окремого визнання і
підтвердження.

3.5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У
ФОРМАТІ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
• Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти рекомендується
•
• для сертифікованих педагогічних працівників, у тому числі, наставників та
педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.
Програма самоосвіти з описом запланованих до набуття нових та/або
вдосконалення раніше набутих компетентностей і досягнення результатів
навчання, співмірних із запланованим на це часом, підлягає попередньому
затвердженню вченою або педагогічною радою, яка надалі призначає комісію
для проведення атестації результатів навчання та ухвалює рішення про їх
визнання на підставі позитивного висновку цієї комісії.

3.6. НАВЧАННЯ РОБОТІ З ДІТЬМИ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ,
ТЕХНОЛОГІЯМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ТА
ОСНОВАМ АНДРАГОГІКИ
• Удосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами можуть бути як самостійним предметом
традиційних та інших видів підвищення кваліфікації, так і одним із складників
навчання, що передбачає підготовку педагога (асистента педагога) до роботи як
у спеціальних навчальних закладах, так і в умовах інклюзії.

•
• Набуття педагогічними працівниками компетентностей та особистих
здатностей, у тому числі, в технологіях електронного навчання, медіа
грамотності, інформаційної та кібербезпеки, а також основ андрогогіки є
необхідною умовою їх безперервного професійного розвитку.

3.7. ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ОСОБАМ ПІСЛЯ
ОДНОГО РОКУ РОБОТИ НА ПОСАДАХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
•

Особи, які здобули вищу чи фахову передвищу освіту за іншою

•

•

спеціальністю та яким не було присвоєно професійної кваліфікації
педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду
педагогічного працівника строком на один рік. Вони можуть продовжити
працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи
дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої та післядипломної освіти на постійній основі після їх
успішної атестації.

3.8. ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ
• Основною траєкторією підготовки керівника закладу освіти залишається його
професійний та особистісний розвиток, який передбачає здобуття (визнання)
додаткової формальної освіти та/або підвищення кваліфікації в галузі 07
«Управління та адміністрування».

•
• Формування керівного складу закладів освіти, органів управління освітою та
необхідного кадрового резерву потребує заохочення до відповідних форм
навчання педагогічних працівників, які набули трирічний досвід педагогічної
професії та виявили здібності до управлінської діяльності.

•

3.9. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВАУЧЕРА
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРАЦІВНИКА
•
•
•

Професійний розвиток
в

педагогічних працівників,

які

працюють

ліцензованих закладах освіти усіх форм власності або реалізують
акредитовані освітні програми, має цілеспрямовано підтримуватися
державою та засновниками закладів освіти (підприємствами,
установами та організаціями, які реалізують такі освітні програми за
межами закладів освіти) у формі запровадження ваучера.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
•

Реалізація Концепції сприятиме:

•

покращенню якості підготовки педагогічних працівників, залученню до
здобуття педагогічної професії випускників шкіл та закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з високими показниками інтелектуального
розвитку та емоційного інтелекту, зорієнтованості на педагогічну
професію;

•

оновленню складу педагогічних працівників у закладах освіти;

•

підвищенню якості освітньої діяльності в закладах освіти;

• поліпшенню якості вищої та фахової передвищої освіти за рахунок
• підвищення рівня підготовки у школах та закладах професійної (професійно-технічної) освіти і
досконалішої системи конкурсного відбору вступників;

•
• вдосконаленню архітектури та змісту безперервного професійного розвитку та • підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, якісним зрушенням у досягнутих результатах навчання;

•
• забезпеченню функціонування й розвитку конкурентного ринку освітніх послуг у сфері
безперервного професійного розвитку педагогічних працівників.

•

