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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Розглянуто зміст професійної підготовки вчителів початкової школи в умовах сучасної освіти.  Проаналі-

зовано навчальні плани різних закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку вчителя початкової 

школи, який показав, що навчальний процес стосовно обов’язкових дисциплін представлений циклами: загальної 

підготовки, професійної підготовки, практичної підготовки та циклом додаткової спеціалізації. Схарактеризо-

вано особливості підготовки вчителя початкової школи. Висвітлено кількість годин, передбачених навчальними 

планами університетів України на самостійну роботу для циклів підготовки вчителя початкової школи. 
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Вступ 

На сучасному етапі розвитку освіти підготовці 

вчителів початкової школи надається пріоритетне зна-

чення, оскільки у молодшому шкільному віці заклада-

ються основи формування особистості (Хома, 2011).  

Учитель початкової школи є ключовою фігурою 

освіти, а рівень його професійної підготовки є пріори-

тетною складовою успішності школи, результативно-

сті застосування нових інформаційних технологій і за-

собів навчання. 

Потреби в удосконаленні змісту підготовки май-

бутнього вчителя початкової школи пов’язані також з 

різними аспектами її модернізації: переходом до реалі-

зації нового Державного стандарту початкової освіти, 

підтримкою  гуманізації освіти, ідей дитиноцентризму 

у навчанні, запровадження принципів компетентніс-

ного та особистісно зорієнтованого підходів у навчанні 

молодших школярів, впровадженням інформаційних 

технологій у навчальний процес початкової школи 

(Олефіренко, 2013). 

Значну роль у підготовці вчителів початкових кла-

сів відіграє змістовий компонент. В Україні зміст нав-

чання, який формується на підставі кредитного під-

ходу, включено в навчальні плани, програми, підруч-

ники, посібники. Проблемою змісту підготовки вчите-

лів займалися різні вчені України. 

Зокрема, А. Кузьмінський зазначає, що навчаль-

ний план – основний нормативний документ (стан-

дарт) закладу вищої освіти, на підставі освітньо-про-

фесійної програми визначає організацію її навчальної 

діяльності. Навчальна програма – державний доку-

мент, в якому визначено зміст освіти з окремої нав-

чальної дисципліни з виділенням розділів, тем і питань 

до них. Підручник – навчальна книга, в якій розкрива-

ється зміст навчального матеріалу з конкретної дисци-

пліни відповідно до вимог програми. В Україні розро-

бляється модульно-розвивальне навчання, спрямоване 

на підготовку вчителя з метою організації учнів для са-

мостійної пізнавальної діяльності, в результаті чого 

має відбутися суб’єктивне відкриття, адже навчальний 

(змістовий) модуль – це психо-дидактично адаптована 

система понять (навчальної теми, розділу), яка ство-

рює оптимальні умови для психічного і соціального 

розвитку особистості (Кузьмінський, Омеляненко, 

2008). 

Мета статті – розкрити зміст професійної підго-

товки вчителів початкової школи у закладах вищої 

освіти України. 

Завдання:  
- проаналізувати навчальні плани університетів Ук-

раїни, які здійснюють підготовку вчителя початкової 

школи,  

- порівняти кількість годин, відведених на кожний 

цикл підготовки, 

- схарактеризувати кількість годин, виділених на 

самостійну роботу студентів у різних закладах вищої 

освіти України,  

- порівняти кількість годин, відведених на кожний 

цикл підготовки. 

Методи дослідження 

Під час дослідження було проаналізовано навча-

льні плани різних закладів вищої освіти України, які 
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здійснюють підготовку вчителя початкової школи (Га-

лузі знань – 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність – 013 

Початкова освіта, Форма навчання – денна, освітній 

ступінь – бакалавр, термін навчання – 4 роки, академі-

чна кваліфікація – бакалавр освіти, професійна квалі-

фікація – вчитель початкової школи. Спеціалізації – 

психолог у закладах освіти, хореограф, учитель інозе-

мної мови в початковій школі, логопед) у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельниць-

кого; Бердянського державного педагогічного універ-

ситету (спеціалізації – вчитель англійської мови, вчи-

тель інформатики, вчитель образотворчого мистецтва, 

практичний психолог, Уманського державного педаго-

гічного університету імені Павла Тичини (спеціалізації 

— психолог, вчитель інформатики, вихователь дітей 

дошкільного віку, вчитель англійської мови і літера-

тури, Центральноукраїнсткого державного педагогіч-

ного університету імені Володимира Винниченка (до-

даткова спеціальність – дошкільна освіта), Східноєвро-

пейського національного університету імені Лесі укра-

їнки  (спеціалізація – початкова освіта). 

Зазначаємо, що навчальні плани, що аналізуються 

– четвертого рівня акредитації, складені за рівнем під-

готовки вчителя початкової школи ОС «Бакалавр» і до 

їх складових належать: реквізити, графік навчального 

процесу, план навчального процесу і цикли дисциплін 

підготовки вчителя. 

Результати дослідження 

Аналіз навчальних планів названих закладів ви-

щої освіти України свідчить, що навчальний процес 

стосовно обов’язкових дисциплін представлений цик-

лами: загальної підготовки, професійної підготовки, 

практичної підготовки, а також з циклом додаткової 

спеціалізації. 

До циклу дисциплін загальної підготовки навчаль-

ними планами передбачені дисципліни: українська 

мова за професійним спрямуванням, історія та куль-

тура України, філософія, іноземна мова за професій-

ним спрямуванням – в групі дисциплін гуманітарної 

підготовки та дисципліни: охорона праці та безпека 

життєдіяльності, інформаційно-комунікативні техно-

логії в галузі початкової освіти, фізичне виховання; ві-

кова фізіологія, шкільна гігієна і основи медичних 

знань, (в Бердянському університеті – в 2 циклі), ос-

нови природознавства та суспільнознавства, дитяча лі-

тература, сучасна українська мова з практикумом, ма-

тематика, сучасна російська мова з практикумом (в де-

яких закладах вищої освіти цей предмет зараз не вивча-

ється) – в групі фундаментальної підготовки.  

Слід зазначити, що на сучасному етапі підготовки 

вчителя початкової школи в навчальних планах спо-

стерігається диференціація навчальних предметів. Зо-

крема, до групи навчальних фундаментальних дисцип-

лін Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки і Черкаського національного уні-

верситету імені Богдана Хмельницького введено пред-

мет «Основи науково-педагогічних досліджень»; нав-

чальним планом Східноєвропейського університету 

передбачено дисципліни: корекційна педагогіка, ос-

нови інклюзивної і освіти, основи дефектології та ло-

гопедії; до групи фундаментальних дисциплін навча-

льного плану Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини введено різні мето-

дики (методика навчання російської мови, методика 

навчання освітніх галузей «Природознавство» і «Мис-

тецтво», методика навчання інформатики в початковій 

школі); навчальним планом Черкаського національ-

ного університету імені Богдана Хмельницького в ци-

клі дисциплін загальної підготовки передбачено пред-

мети за вибором студента: проектування індивідуаль-

них програм навчання, основи становлення і розвитку 

освіти дорослих у країнах ЄС, педагогічна корекція де-

віантної поведінки, гендерна педагогіка тощо. 

До циклу дисциплін професійної підготовки нав-

чальними планами передбачено дисципліни: вступ до 

спеціальності, історія педагогіки початкової школи, 

педагогіка, загальна психологія, педмайстерність, ди-

дактика, педагогічні технології в початковій школі – в 

групі психолого-педагогічних дисциплін; у групі про-

фесійно-практичної підготовки такі дисципліни: ди-

тяча література, основи культури і техніки мови; фа-

хові методики (читання, письма, української мови, іно-

земної мови, інформатики, основ здоров’я, російської 

мови; методики навчання освітніх галузей: «Матема-

тика», «Природознавство», «Суспільствознавство», 

«Здоров’я і фізична культура», «Технології», «Мисте-

цтво»; робота в позашкільних навчальних закладах, 

методика виховної роботи, трудове навчання з практи-

кумом, фізична культура з методикою навчання, педа-

гогічні технології в початковій школі; практика усного 

і писемного мовлення (іноземна мова). 

Зважаючи на певну диференціацію навчальних 

планів у межах університетів, зазначимо, що в Бердян-

ському і Центральноукаїнському педагогічних універ-

ситетах передбачена дисципліна «Інклюзивна освіта», 

до того ж, у Бердянському – ще й такі дисципліни: 

мови національних меншин та методика їх викладання, 

основи компетентнісно-орієнтованого навчання, а та-

кож – чинники успішного працевлаштування за фахом; 

у Черкаському національному і Центральноукаїнсь-

кому державному університетах у процесі підготовки 

вчителя початкових класів студентам пропонується 

курс «Організація і управління в початковій освіті». 

Порівнюючи навчальні плани підготовки бакалав-

рів з галузі знань «Педагогіка» за спеціальністю «По-

чаткова освіта» (термін навчання складає 4 роки), від-

мічаємо, що в університетах викладається предмет 

«Основи наукових педагогічних досліджень»: в Черка-

ському національному (300 год), та Бердянському дер-

жавному (150 год) у групі «Дисципліни за вибором за-

кладу освіти», В Центральноукаїнському державному 

– в групі «Нормативні дисципліни» циклу дисциплін 

професійної підготовки (90 год), в Східноєвропейсь-

кому національному університеті студенти вивчають 

предмет «Дослідницька робота з природознавства у 
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початковій школі» (120 год)  у групі нормативних нав-

чальних дисциплін циклу загальної підготовки. В Ума-

нському державному університеті такий предмет під 

час підготовки вчителя початкової школи не виклада-

ється. 

Що стосується практичної підготовки вчителів 

початкової школи, то слід зазначити, що вона предста-

влена у Бердянському державному університеті – на-

вчальною практикою (180 год.), виробничою (зі спеці-

альності – 540 год) і виробничою (зі спеціалізації – 270 

год) – всього 990 год; в Центральноукаїнському – на-

вчальною практикою (польовою) – 60 год, навчальною 

практикою «Перші дні дитини в школі» – 45 год, виро-

бничою практикою в школі – 270 год. – всього – 375 

год.; в Східноєвропейському національному універси-

теті: навчально-виховною практикою (90 год), педаго-

гічною практикою в дитячих оздоровчих таборах (90 

год), педагогічною практикою (240 год) – всього 520 

год; в Уманському державному університеті практи-

чна підготовка здійснюється за рахунок таких видів 

практик: навчальної (психолого-педагогічної) прак-

тики (150 год), практики в літніх оздоровчих таборах 

(150 год), педагогічної практики (330 год) і практики зі 

спеціалізації (150 год) – всього 720 год. Отже, практи-

чна підготовка здійснюється шляхом організації і про-

ведення різних видів практик, на які навчальними пла-

нами передбачено в різних закладах вищої освіти від 

375 до 999 навчальних годин. 

Згідно з результатами аналізу навчальних планів 

університетів майбутні вчителі початкової школи уп-

родовж навчання готують курсові роботи з педагогіки, 

психології, методики (за вибором) і зі спеціалізації, а 

також випускну кваліфікаційну роботу. 

Схарактеризуємо особливості підготовки вчителя 

початкової школи (академічна кваліфікація: «Бакалавр 

освіти» та професійна кваліфікація: «Вчитель початко-

вої школи та вчитель певної спеціалізації») за циклами 

підготовки. В таблиці 1 представлена підготовка вчи-

теля початкової школи за циклами підготовки в універ-

ситетах України. 

 

Таблиця  1.  

Структура підготовка вчителя початкової школи за циклами  

Назва ЗВО Цикл загальної 

підготовки 

Цикл професій-

ної підготовки 

Цикл практич-

ної підготовки 

Цикл додаткової 

спеціалізації 

Всього 

Зага-

льна кі-

лькість 

годин 

Самос-

тійна 

робота 

Зага-

льна 

кіль-

кість 

годин 

Самос-

тійна 

робота 

Зага-

льна 

кіль-

кість 

годин 

Самос-

тійна 

робота 

Зага-

льна 

кіль-

кість 

годин 

Самос-

тійна 

робота 

Зага-

льна 

кіль-

кість 

годин 

Самос-

тійна 

робота 

Центральноєв-

ропейський 

університет 

1770 845 3225 1581 495 495 710 888 7200 3809 

Бердянський 

університет 

840 392 4650 2554 720 720 1350 774 7200 4032 

Уманський уні-

верситет 

2340 1272 2130 1264 780 780 1350 738 7200 3394 

Східноєвро-

пейський уні-

верситет 

2700 1120 2700 1516 420 420 900 438/630 7200 3704 

Черкаський 

університет 

2130 1240 3180 1140 720 720 1170 780 7200 4940 

 

У таблиці 1 за циклами підготовки вчителя почат-

кової школи зазначено, що загальна кількість годин, 

передбачених навчальними планами університетів, що 

аналізуються, становить по 7200 год. – 240 кредитів, 

кількість годин, відведених на самостійну роботу, ко-

ливається від 3394 (Уманський державний універси-

тет) до – 4940 годин (Черкаський національний універ-

ситет). 

Що стосується підготовки вчителя початкової 

школи за циклами підготовки, зазначимо: 

- для загальної підготовки вчителя найбільшу 

кількість годин навчальним планом передбачено в Схі-

дноєвропейському університеті (2700 год. – 90 креди-

тів), найменшу — в Бердянському університеті (840 

год. – 28 кредитів), на виконання самостійної роботи в 

процесі загальної підготовки вчителя початкової 

школи найбільше годин передбачено в Уманському 

університеті (1272 год.), найменше – в Бердянському 

університеті (392 год.) (рис. 1); 
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Рис. 1. Цикл загальної підготовки 

 

- характерною для циклу професійної підгото-

вки є значно більша загальна кількість годин порівняно 

з циклом загальної підготовки: в Кіровоградському – 

3225 год. (107,5 кр.) проти 1770 год. (59 кр.), в Бердян-

ському – 4650 год. (155 кр.) проти 840 (28 кр.), в Чер-

каському – 3180 (106 кр.) проти 2130 год (71 кр.). У 

Східноєвропейському  університеті загальна кількість 

годин циклу їх загальної і професійної підготовки до-

рівнює по 2700 год. (90 кр.), а в Уманському кількість 

годин, передбачених для загальної підготовки, навіть 

дещо перевищує загальну кількість годин (2340 год (78 

кр.) проти 2130 год (71 кр.) циклу професійної підгото-

вки. На нашу думку, це відбувається за рахунок того, 

що до групи фундаментальних дисциплін циклу зага-

льної підготовки названого університету введено різні 

предмети з методикою викладання, які в навчальних 

планах інших університетів передбачені в циклі дисци-

плін професійної підготовки. Слід також зазначити, що 

навчальними планами переважної більшості ЗВО, що 

аналізується, визначено самостійну роботу, яка в кіль-

кісному відношенні вище в циклі професійної підгото-

вки, ніж у циклі загальної підготовки (в Центральноу-

країнському – 1581 год. проти 845 год., в Бердянському 

– 2554 год. проти 392 год., в Східноєвропейському – 

1516 год. в циклі професійної підготовки проти 1120 

год. в циклі загальної підготовки) крім Уманського та 

Черкаського університетів (Рис. 2.); 

 
Рис. 2. Цикл професійної підготовки 
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- цикл практичної підготовки найкраще пред-

ставлений в Уманському державному університеті 

(780 год.), найменше годин на різні види педпрактик 

навчальним планом виділено в Східноєвропейському 

університеті (лише 420 год.) (рис. 3); 

 
Рис. 3. Цикл практичної підготовки 

 

- цикл додаткової спеціалізації у різних ЗВО 

представлений таким чином: найбільшу кількість го-

дин для підготовки вчителя до викладання предметів 

спеціалізації виділено навчальним планом Централь-

ноукраїнського університету (1710 год – 58 кр.) за най-

більшої кількості годин серед інших закладів вищої 

освіти, передбаченій на самостійну роботу (888 год.), 

найменша кількість – у Східноєвропейському універ-

ситеті – 900 навчальних год. (30 кр.)  і від 438 год. – до 

630 год. самостійної роботи на різних спеціалізаціях, в 

інших закладах вищої освіти на цикл додаткової спеці-

алізації навчальними планами передбачено від 1170 

год. (39 кр.) до 1350 год. (45 кр.) на дисципліни спеці-

алізації і на самостійну роботу – від 738 год. до 780 год. 

(Рис. 4). 

 

 
Рис. Цикл додаткової спеціалізації 

 

Отже, можна зазначити, що при опануванні студе-

нтами освітньо-професійною програмою «Початкова 

освіта» і наданні їм академічної кваліфікації «Бакалавр 

освіти» та професійної кваліфікації «Вчитель початко-

вої школи» та вчителя певної спеціалізації підготовка 

відбувається згідно з навчальними планами підготовки 

бакалавра за циклами: загальної підготовки, професій-

ної підготовки, практичної підготовки, циклу додатко-

вої спеціалізації, однак спостерігається різноманітний 

підхід до визначення навчальними планами закладів 

вищої освіти України загальної кількості годин навча-

льних дисциплін за циклами підготовки. 
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Схарактеризуємо кількість годин, передбачених 

навчальними планами університетів України на самос-

тійну роботу для циклів підготовки вчителя початкової 

школи. Аналіз свідчить, що для циклу загальної підго-

товки Центральноукраїнського університету виділено 

47,7% на самостійну роботу, для циклу професійної 

підготовки – 49,0%, для циклу додаткової спеціаліза-

ції— 50,2%, для загальної кількості підготовки – 

52,9%. Кількість самостійної роботи Бердянського уні-

верситету розподіляється згідно з навчальним планом 

таким чином: для циклу загальної підготовки – 46,6%, 

для циклу професійної підготовки – 54,9%, для циклу 

додаткової спеціалізації –57,6%, для загальної кілько-

сті підготовки – 56,0%. Для Уманського університету 

розподіл самостійної роботи за циклами підготовки 

здійснюється таким чином: для циклу загальної підго-

товки – 54,3%, для циклу професійної підготовки – 

59,3%, для циклу додаткової спеціалізації – 54,8%, Для 

загальної кількості підготовки – 47,1%; для Східно-

європейського – відповідно: 41,5%, 56,0%, 47,4%, 

51,4%; для Черкаського – 60,7%, 35,9%, 66,6%, 68,6%. 

Отже, характеризуючи кількість годин, відведе-

них на самостійну роботу студентів при загальному об-

сязі годин в усіх закладах вищої освіти, що дорівнює 

7200 годин – 240 кредитів (1 кредит дорівнює 30 го-

дин), зазначаємо, що в різних закладах вищої освіти 

України загальний обсяг годин, що передбачається на-

вчальними планами на самостійну роботу, коливається 

в межах від 47,5% (Уманський університет) до 68,6% 

(Черкаський університет). Але якщо загальна кіль-

кість, виділена навчальним планом на самостійну ро-

боту в Бердянському і Центральноукраїнському уні-

верситетах, обумовлена переважно кількістю само-

стійної роботи, передбаченою на цикли дисциплін про-

фесійної підготовки і додаткової спеціалізації відпо-

відно: у Бердянському – 54,9%, 57,6% та в Кіровоград-

ському – 49,0% і 50,2%, а в Східноєвропейському – кі-

лькістю самостійної роботи, відведеної на цикл профе-

сійної підготовки (56,0%), то в Черкаському – кількі-

стю самостійної роботи, відведеної на цикли загальної 

підготовки (60,7%) і додаткової спеціалізації 66,6%, у 

цьому закладі вищої освіти найменше годин на самос-

тійну роботу передбачено навчальним планом для ци-

клу дисципліни професійної підготовки (35,9%). 

За результатами проведеного дослідження ми про-

понуємо такі ідеї щодо реформування навчального 

процесу проаналізованих ЗВО в Україні: 

- збільшення кількості годин, відведених на са-

мостійну роботу; 

- приділення більшої уваги загальній кількості 

годин циклу професійної підготовки; 

- удосконалення практичної підготовки вчителя 

початкової школи; 

- підсилення навчального процесу усіх ЗВО ди-

ференціацією  та інтеграцією змісту фахової підгото-

вки фахівця; 

- удосконалення змісту в усіх університетах Ук-

раїни додаткових спеціалізацій. 

Висновки 
При опануванні майбутніми вчителями початко-

вої школи освітньо-професійною програмою «Почат-

кова освіта» підготовка вчителя початкової школи та 

надання їм професійної кваліфікації «Вчитель почат-

кової школи» з відповідною спеціалізацією згідно з на-

вчальними планами Уманського державного педагогі-

чного університету імені Павла Тичини, Бердянського 

державного педагогічного університету, Східноєвро-

пейського національного університету імені Лесі 

Українки, Центральноукраїнського державного педа-

гогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького відбувається за наступними циклами 

навчання: загальної підготовки; професійної підгото-

вки; практичної підготовки; додаткової спеціалізації. 

Аналіз навчальних планів свідчить про різномані-

тний підхід закладів вищої освіти до визначення зага-

льної кількості навчальних годин (кредитів) дисциплін 

за циклами навчання. 

Урізноманітнення загального обсягу годин (креди-

тів), передбачених навчальними планами закладів вищої 

освіти України для самостійної роботи студентів при од-

наковому загальному обсязі годин (7200 год. – 240 креди-

тів), відбувається за рахунок кількості самостійної роботи 

майбутніх учителів, передбаченої на цикли навчальних 

дисциплін, які визначені навчальними планами. 
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CONTENT OF PRIMARY TEACHERS TRAINING IN  

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE  

The paper aims to reveal the content of the professional training of primary school teachers at universities of Ukraine. 

During the study, the curricula of different institutions of higher education of Ukraine were analyzed, which provide 

training for elementary school teachers:  Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Branch of knowledge - 

01 Education / Pedagogy, specialty - 013 Primary education, Forms of education - full time, educational degree - Bachelor, 

term of study - 4 years, academic qualification - Bachelor of education, professional qualification – primary school 

teacher;  Specializations - psychologist in educational institutions, choreographer, primary school Foreign Language 

teacher, speech therapist); Berdyansk State Pedagogical University (specialization - English teacher, Computer Science 

teacher, Fine Arts teacher, practical psychologist), Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (specializations: 

psychologist, Computer Science teacher, preschool teacher, teacher of the English language and literature), Volodymyr 

Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (additional specialty: pre-school education), Lesya 

Ukrainka Eastern European National University (specialization: elementary education). The mastering of the program 

“Primary Education” with further provision of “Primary School Teacher” professional qualification with the correspond-

ing specialization according to the curricula of the examined universities is carried out according to the following courses: 

general training; professional training; practical training; additional specialization. The analysis of curricula reflects the 

diverse approach of institutions of higher education to the definition of the total number of study hours (credits) of disci-

plines in terms of training. The diversification of the total hours (credits) provided by the curricula of higher education 

institutions of Ukraine for students’ self-study in case of equal number of hours (7200 hours - 240 credits) is due to the 

increase of the self-study scope, envisaged in educational disciplines, which are defined by the curricula. According to 

the research outcomes, it is suggested to implement the following reforms in primary school teacher training program at 

Ukrainian universities: increase of the number of hours for self-study, paying special attention to the practical aspect of 

training, improvement of internship programs, advancement of the content of additional specializations.  

Keywords: teacher training, elementary school, education, institutions of higher education. 
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