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Будь ласка,Будь ласка,
задавайтезадавайте

запитання у будьзапитання у будь--
який час протягомякий час протягом

усієї лекціїусієї лекції!!



Традиції у сфері освіти вчителя уТрадиції у сфері освіти вчителя у
СШАСША

•• “Школа“Школа Норм”Норм”:: дворічний навчальний заклад для випускників середньої школи, що готував учителів длядворічний навчальний заклад для випускників середньої школи, що готував учителів для
початкової школипочаткової школи::

–– 18231823 –– засновано першу приватнузасновано першу приватну “Школу“Школу Норм”Норм”
–– 18391839 –– ПершаПерша спонсрованаспонсрована державоюдержавою “Школа“Школа Норм”Норм” (Massachusetts)(Massachusetts)

•• Протягом другої половини 19 століття кількість Шкіл Норм швидко зросталаПротягом другої половини 19 століття кількість Шкіл Норм швидко зростала

–– ЄдиноюЄдиною їх метою було навчання професії учителів початкової школиїх метою було навчання професії учителів початкової школи
–– Велику увагу приділялиВелику увагу приділяли психології розвитку дитинипсихології розвитку дитини
–– До початку ХХ століття багато Шкіл Норм виросли у чотирирічні навчальні заклади: коледжі дляДо початку ХХ століття багато Шкіл Норм виросли у чотирирічні навчальні заклади: коледжі для

вчителіввчителів
–– 19201920--3030 рокироки –– зз’’явились Коледжі підготовки учителів, які отримували підтримку від держави. Вониявились Коледжі підготовки учителів, які отримували підтримку від держави. Вони

підготували велику кількість учителів для державних шкілпідготували велику кількість учителів для державних шкіл
–– Через підвищення вимог до знань, підготовка учителя середньої школи в основному перейшла уЧерез підвищення вимог до знань, підготовка учителя середньої школи в основному перейшла у

відання гуманітарних коледжіввідання гуманітарних коледжів
–– Після 1945 року більшість учительських коледжів переросла в гуманітарні коледжі, які, на додачу доПісля 1945 року більшість учительських коледжів переросла в гуманітарні коледжі, які, на додачу до

спеціалізованих курсів з вивчення педагогіки, забезпечували здобуття загальної освітиспеціалізованих курсів з вивчення педагогіки, забезпечували здобуття загальної освіти
•• 18871887 –– В університеті НьюВ університеті Нью--Йорку створена перша програма підготовки магістрів освітиЙорку створена перша програма підготовки магістрів освіти

•• -- Учительський коледж при Колумбійському університеті створено як установа, що надає другуУчительський коледж при Колумбійському університеті створено як установа, що надає другу
вищу педагогічну освіту (магістерський рівень) .вищу педагогічну освіту (магістерський рівень) .

–– Після створення цих двох закладів вища педагогічна освіта у США почала швидко розвиватися.Після створення цих двох закладів вища педагогічна освіта у США почала швидко розвиватися.
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Відходячи від історіїВідходячи від історії……

У 1950 роціУ 1950 році –– у Державний Університет Мемфісау Державний Університет Мемфіса

ЗЗ 19941994 рокуроку -- УніверситетУніверситет МемфісаМемфіса

Університет Мемфіса було створено  у 1912 році як Школу Норм ЗахідногоУніверситет Мемфіса було створено  у 1912 році як Школу Норм Західного ТенесіТенесі

У 1941 році вона перетворилась наУ 1941 році вона перетворилась на
МемфіськийМемфіський Державний КоледжДержавний Коледж



Освіта вчителя в США сьогодніОсвіта вчителя в США сьогодні

•• Вимоги до сертифікації вчителя змінюються, оскільки освітні можливостіВимоги до сертифікації вчителя змінюються, оскільки освітні можливості
зростають із року в рікзростають із року в рік

•• Сертифікація викладачів відрізняється між собою у кожній країніСертифікація викладачів відрізняється між собою у кожній країні::

–– Сполучені Штати дозволили кожному штату розробити та визначити свої власні вимогиСполучені Штати дозволили кожному штату розробити та визначити свої власні вимоги
–– Більшість інших країнБільшість інших країн,, як і Українаяк і Україна,, мають єдині національні стандартимають єдині національні стандарти
–– Сполучені Штати ведуть перевірку впливу національних стандартів з 90Сполучені Штати ведуть перевірку впливу національних стандартів з 90 –– х років минулогох років минулого
століття.століття.
–– АктАкт “Жодної“Жодної дитини позадитини поза увагою”увагою” спробував стандартизувати навчальні досягнення учнівспробував стандартизувати навчальні досягнення учнів
у читанні та математиці шляхому читанні та математиці шляхом  обовобов’’язковогоязкового тестування з цих предметів.тестування з цих предметів.
–– Однак, кожен штат створив свою власну версію  тестів зі змінними результатами.Однак, кожен штат створив свою власну версію  тестів зі змінними результатами.

•• Єдині національні стандарти у освіті США розроблені Національною РадоюЄдині національні стандарти у освіті США розроблені Національною Радою
Стандартів Професійного НавчанняСтандартів Професійного Навчання

– Національна Рада з питань сертифікації діє на добровільних началах, але її голос
надзвичайно вагомий
– У деяких районах для руху по щаблях професійного росту її підтримка обов’язкова.



Освіта вчителя в США сьогодніОсвіта вчителя в США сьогодні

• Аргументи “за” та “проти” щодо національного курикулуму а також освітніх
стандартів  у США:

• ЗА::
–– Очікується, що кожен учень матиме рівень навчальної підготовки, що відповідає вимогам школи,Очікується, що кожен учень матиме рівень навчальної підготовки, що відповідає вимогам школи,
до якої він переїздить чи то у тому самому районі, чи штаті ,чи в іншомудо якої він переїздить чи то у тому самому районі, чи штаті ,чи в іншому
– Однакові стартові академічні показники, не залежно від того, чи учні вступають до коледжа, чи
ідуть працювати
– Не залежно від місця розташування навчального закладу, учитель знає коло своєї
відповідальності
– Майже кожна країна, що має вищі, ніж у США, показники навчальних досягнень учнів має
національний курикулум

•• ПРОТИПРОТИ::
Освіта завжди була в компетенції штатів, її спрямовувують і надають так, щоб забезпечити потреби
місцевого рівня, з участю місцевої спільноти, батьків та учителів
– Загальнодержавний курикулум був би створений так званими експертами,  які не є
представниками цінностей більшості американців
– Процес створення національного курикулуму буде політизованим

pbs.org/newshour/forum/march98/education2.html



•• Традиційна сертифікація вчителяТрадиційна сертифікація вчителя –– ШляхШлях 11::

–– Результат: Студенти проходять курсову підготовку у певних напрямках (математика,Результат: Студенти проходять курсову підготовку у певних напрямках (математика,
хімія, природничі дисципліни, навчання читанню, тощо) , приділяючи особливу увагухімія, природничі дисципліни, навчання читанню, тощо) , приділяючи особливу увагу
тим навчальним курсам, що необхідні для сертифікації вчителя у цьому штаті (яктим навчальним курсам, що необхідні для сертифікації вчителя у цьому штаті (як
правило, 5 років)правило, 5 років)

–– Результат:  Після успішної здачі курсових робіт і необхідних сертифікаційних курсів , уРезультат:  Після успішної здачі курсових робіт і необхідних сертифікаційних курсів , у
тому числі практика /стажування  в школі, студенти закінчують навчання у закладі,тому числі практика /стажування  в школі, студенти закінчують навчання у закладі,
отримавши ступінь бакалавра гуманітарних наук у галузі освіти або бакалавраотримавши ступінь бакалавра гуманітарних наук у галузі освіти або бакалавра
природничоприродничо--математичних у галузі освітиматематичних у галузі освіти

–– Ці випускники сертифіковані для викладання в конкретній предметній області (Ці випускники сертифіковані для викладання в конкретній предметній області (яхях))

–– Випускники можуть викладати після закінчення навчального закладу, також інколиВипускники можуть викладати після закінчення навчального закладу, також інколи
першому працевлаштуванню сприяють коледжі чи університетипершому працевлаштуванню сприяють коледжі чи університети

Шляхи сертифікації учителяШляхи сертифікації учителя



•• Традиційна сертифікація вчителяТрадиційна сертифікація вчителя –– ШляхШлях 22::

–– Студенти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будьСтуденти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будь--якогоякого
навчального предмета і отримують сертифікат бакалавра гуманітарних наукнавчального предмета і отримують сертифікат бакалавра гуманітарних наук
або бакалавра природничоабо бакалавра природничо--математичних наукматематичних наук

–– СтудентиСтуденти подаютьподають документидокументи додо навчаннянавчання заза програмоюпрограмою атестаціїатестації вчителіввчителів уу
коледжіколеджі абоабо університетіуніверситеті,, іі,, якщоякщо вонивони будутьбудуть прийнятіприйняті,, пройдутьпройдуть навчаннянавчання заза
курсами,курсами, необхідниминеобхідними длядля сертифікаціїсертифікації вв цьомуцьому штатіштаті

–– РезультатРезультат:: За умови успішного завершення навчання, що включає іЗа умови успішного завершення навчання, що включає і
стажуваннястажування//практику (1практику (1--2 роки), студенти отримують2 роки), студенти отримують сертифіктисертифікти, що, що
дозволяють їм викладати у визначених предметних областях(області)дозволяють їм викладати у визначених предметних областях(області)

–– Випускники можуть викладати після закінчення навчального закладу, такожВипускники можуть викладати після закінчення навчального закладу, також
інколи першому працевлаштуванню сприяють коледжі чи університетиінколи першому працевлаштуванню сприяють коледжі чи університети

Шляхи сертифікації учителяШляхи сертифікації учителя



•• Традиційна сертифікація вчителяТрадиційна сертифікація вчителя –– Шлях 3Шлях 3::
–– Студенти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будьСтуденти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будь--якого навчальногоякого навчального

предмета і отримують сертифікат бакалавра гуманітарних наук або бакалавра природничопредмета і отримують сертифікат бакалавра гуманітарних наук або бакалавра природничо--
математичних наукматематичних наук

–– Зазвичай ці студенти працюють у сферах,Зазвичай ці студенти працюють у сферах, нене повпов’’язанихязаних із освітоюіз освітою

–– Дехто з них має сертифікат бакалавра або магістра наук у інших сферах (не освіта)Дехто з них має сертифікат бакалавра або магістра наук у інших сферах (не освіта)

–– Студенти подають документи до магістратури університету для здобуття ступеню магістраСтуденти подають документи до магістратури університету для здобуття ступеню магістра
гуманітарних наук у галузі викладаннягуманітарних наук у галузі викладання Master of Arts in Teaching (MAT)Master of Arts in Teaching (MAT),, іі,, якщоякщо вонивони будутьбудуть
прийнятіприйняті,, пройдутьпройдуть навчаннянавчання за курсами,за курсами, необхідниминеобхідними длядля сертифікаціїсертифікації вв цьомуцьому штатіштаті (1(1--22
роки)роки)

–– РезультатРезультат::  За умови успішного проходження необхідних для цього рівня сертифікаціїЗа умови успішного проходження необхідних для цього рівня сертифікації
предметів та курсів, що включають і стажуванняпредметів та курсів, що включають і стажування//практику (1практику (1--2 роки), студенти отримують2 роки), студенти отримують
сертифікати, що дозволяє їм викладати предмети з вибраної галузі(сертифікати, що дозволяє їм викладати предмети з вибраної галузі(ейей) знань та ступінь) знань та ступінь
Магістра гуманітарних наук у галузі викладання.Магістра гуманітарних наук у галузі викладання.

–– ВипускникиВипускники можутьможуть викладативикладати післяпісля закінченнязакінчення навчальногонавчального закладузакладу

Шляхи сертифікації учителяШляхи сертифікації учителя



•• Традиційна сертифікація вчителяТрадиційна сертифікація вчителя –– Шлях 4Шлях 4::

–– Студенти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будьСтуденти успішно закінчують навчання (зазвичай 4 роки) з будь--якого навчального предмета іякого навчального предмета і
отримують сертифікат бакалавра гуманітарних наук або бакалавра природничоотримують сертифікат бакалавра гуманітарних наук або бакалавра природничо--математичнихматематичних
наукнаук

–– Зазвичай ці студенти працюють у сферах,Зазвичай ці студенти працюють у сферах, нене повпов’’язанихязаних із освітоюіз освітою

–– Дехто з них має сертифікат магістра  мистецтв  або магістра наук у інших сферах (не освіта)Дехто з них має сертифікат магістра  мистецтв  або магістра наук у інших сферах (не освіта)
–– Студенти подають документи до магістратури університету для навчання за програмоюСтуденти подають документи до магістратури університету для навчання за програмою

сертифікації учителя за обраним предметами(ом), і, якщо будуть прийняті,сертифікації учителя за обраним предметами(ом), і, якщо будуть прийняті, пройдутьпройдуть навчаннянавчання заза
курсами,курсами, необхідниминеобхідними длядля сертифікаціїсертифікації заза обранимиобраними предметами(предметами(омом)) уу цьомуцьому штатіштаті (1(1--2 роки)2 роки)

–– ПрикладиПриклади:: початковапочаткова,, середня чи спеціальна освіта, читаннясередня чи спеціальна освіта, читання,, шкільна бібліотекашкільна бібліотека

–– РезультатРезультат:: За умови успішного проходження необхідних для цього рівня сертифікації предметівЗа умови успішного проходження необхідних для цього рівня сертифікації предметів
та курсів, що включають стажуваннята курсів, що включають стажування//практику, студенти отримують сертифікати, що дозволяють їмпрактику, студенти отримують сертифікати, що дозволяють їм
викладати предмети з обраного предмету(предметів).викладати предмети з обраного предмету(предметів).

–– ВипускникиВипускники можутьможуть викладативикладати післяпісля успішногоуспішного виконаннявиконання усіхусіх вимогвимог

Шляхи сертифікації учителяШляхи сертифікації учителя



•• Нетрадиційний (альтернативний) шлях сертифікації вчителя:Нетрадиційний (альтернативний) шлях сертифікації вчителя:

–– Засновано уЗасновано у 19901990 роціроці;; більше, ніж 15 000 учасників програми висловили готовністьбільше, ніж 15 000 учасників програми висловили готовність
працювати мінімум протягом 2 років у школах з переважно, низьким рівнем прибутківпрацювати мінімум протягом 2 років у школах з переважно, низьким рівнем прибутків

–– Для цього учасники закінчили інтенсивний 5Для цього учасники закінчили інтенсивний 5--тижневий курс навчання у літньомутижневий курс навчання у літньому
інститутіінституті

–– ДослідженняДослідження:: Учителі, підготовлені за програмоюУчителі, підготовлені за програмою TFATFA мають тенденціюмають тенденцію позитивнішепозитивніше
впливати на результати тестувань учнів старших класів у порівнянні з учителями, щовпливати на результати тестувань учнів старших класів у порівнянні з учителями, що
навчалися за іншими програмами, включаючи тих, хто має вузькоспеціалізованунавчалися за іншими програмами, включаючи тих, хто має вузькоспеціалізовану
сертифікаціюсертифікацію

–– БажанняБажання якісно переважає досвідякісно переважає досвід,, особливо це помітно у результатах навчанняособливо це помітно у результатах навчання
предметів природничопредметів природничо--математичного циклуматематичного циклу

–– ОДНАКОДНАК:: Статистика програмиСтатистика програми “Teach For America”“Teach For America” говорить про те, що лише 34% їїговорить про те, що лише 34% її
випускників залишаються працювати у визначених для них школах на третій рік, 66%випускників залишаються працювати у визначених для них школах на третій рік, 66% --
складають плинність кадрівскладають плинність кадрів

–– УчителіУчителі--випускники програмивипускники програми TFATFA продовжують викладацьку діяльність лише упродовжують викладацьку діяльність лише у
випадку успішного завершення випробувального періоду, 1 року, у школі, де вчительвипадку успішного завершення випробувального періоду, 1 року, у школі, де вчитель
працює за розподіломпрацює за розподілом

Шляхи сертифікації учителяШляхи сертифікації учителя

http://www.teachforamerica.org/mission/mission_and_approach.htm


•• У світі поширюються такі тенденції щодо сертифікації учителівУ світі поширюються такі тенденції щодо сертифікації учителів::
–– Якісна підготовка учителя вимагає повнішого курсу навчання з реальними прикладамиЯкісна підготовка учителя вимагає повнішого курсу навчання з реальними прикладами
–– Підвищується увага на практичній стороні підготовки вчителя та проходженні ним  інтернатуриПідвищується увага на практичній стороні підготовки вчителя та проходженні ним  інтернатури
–– Продовженні освіти у формі післядипломних курсів і професійного розвиткуПродовженні освіти у формі післядипломних курсів і професійного розвитку
–– Активна післядипломна діяльність для тих, хто займає спеціалізовані посадиАктивна післядипломна діяльність для тих, хто займає спеціалізовані посади
–– Вищі професійні ступені часто потрібні для просування по службі, в тому числі магістра в галузіВищі професійні ступені часто потрібні для просування по службі, в тому числі магістра в галузі

викладання і доктора педагогічних науквикладання і доктора педагогічних наук

•• У багатьох країнах навчання на курсах підвищення кваліфікації чи написанняУ багатьох країнах навчання на курсах підвищення кваліфікації чи написання
дипломної(залікової) роботи влітку є вимогою до вчителя чи умовою просування по службідипломної(залікової) роботи влітку є вимогою до вчителя чи умовою просування по службі
–– Серед професійних вимог до вчителів США підкреслено методика викладання і психологіяСеред професійних вимог до вчителів США підкреслено методика викладання і психологія
–– Особливий наголос тепер робиться на спеціалізації з предметаОсобливий наголос тепер робиться на спеціалізації з предмета
–– Європейські країни звертають особливу увагу на ерудованість.Європейські країни звертають особливу увагу на ерудованість.

•• Удосконалення підготовки учителя ведуть до підвищення вимог до оцінки професійності таУдосконалення підготовки учителя ведуть до підвищення вимог до оцінки професійності та
відповідного відзначеннявідповідного відзначення

–– Сформовано кілька міжнародних організацій, таких, якСформовано кілька міжнародних організацій, таких, як Education International (EI)Education International (EI) (Міжнародна(Міжнародна
освіта)освіта) , World Confederation of Teachers (WCT), World Confederation of Teachers (WCT) (Всесвітній Союз Учителів)(Всесвітній Союз Учителів)

–– Місцеві та загальнодержавні обМісцеві та загальнодержавні об’’єднання учителівєднання учителів (National Education Association (NEA ) and(National Education Association (NEA ) and
American Federation of Teachers (AFT) in the U.S.)American Federation of Teachers (AFT) in the U.S.) (Національна Освітянська Асоціація ((Національна Освітянська Асоціація (NEANEA)) тата
Американська Федерація УчителівАмериканська Федерація Учителів (AFT)(AFT) у США)у США)

–– Успіх підготовки учителя для початкової та середньої ланок освіти спонукав деякі вищі освітніУспіх підготовки учителя для початкової та середньої ланок освіти спонукав деякі вищі освітні
заклади переглянути вимоги до підготовки викладачів коледжівзаклади переглянути вимоги до підготовки викладачів коледжів..

infoplease.com/ce6/society/A0861458.htmlinfoplease.com/ce6/society/A0861458.html

Сучасні тенденціїСучасні тенденції



•• Bachelor of Science in EducationBachelor of Science in Education (Бакалавр наук в галузі педагогіки)(Бакалавр наук в галузі педагогіки)
((Early ChildhoodEarly Childhood) () (Раннє дитинствоРаннє дитинство))

•• Bachelor of Science in EducationBachelor of Science in Education (Бакалавр наук в галузі педагогіки)(Бакалавр наук в галузі педагогіки)
((Elementary Ed. & Special Ed.Elementary Ed. & Special Ed. Combined)Combined) ((Початкова та спеціальнаПочаткова та спеціальна
освітаосвіта, поєднання), поєднання)

•• Магістр наук у галузі освіти раннього дитинстваМагістр наук у галузі освіти раннього дитинства Early ChildhoodEarly Childhood
EducationEducation

•• МагістрМагістр вв галузігалузі викладаннявикладання ((СередняСередня освітаосвіта)) ((Secondary EducationSecondary Education))

•• Master of Science in Instruction & Curriculum Leadership (Master of Science in Instruction & Curriculum Leadership (GeneralistGeneralist/Online/Online
MS)MS)

•• Master of Science in Instruction & Curriculum Leadership (Master of Science in Instruction & Curriculum Leadership (School LibrarySchool Library
SpecialistSpecialist/Online MS)/Online MS)

•• Doctor of Education inDoctor of Education in Instructional Design & TechnologyInstructional Design & Technology

Приклади вимог до знань учителяПриклади вимог до знань учителя
у США, за рівнямиу США, за рівнями



Питання?Питання?


