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На сучасному етапі розвитку 

суспільства освіта висуває високі 

вимоги до педагога. Це зумовлено 

новими суспільними потребами у світі на 

початку ХХІ ст. Однією з глобальних цілей інформатизації освіти є 

підготовка вчителів, які володіють високим рівнем застосування мультимедійних 

технологій, готові застосовувати їх у навчально-виховному процесі й управлінні 

освітою, беруть активну участь у процесі інформатизації освіти. 

Європейські вимоги до підготовки вчителів, якості їх професійних 

кваліфікацій і компетенцій, професійне вдосконалення педагогів - це найбільш 

актуальні питання професійної підготовки учителів в Європі. Дуже важко створити 

універсальну, одночасно ефективну для різних країн, модель сучасного вчителя і 

визначити комплекс необхідних йому професійних кваліфікацій, умінь і 

компетенцій, особливо в умовах динамічних перетворень в різних сферах 

громадського і культурного життя європейського суспільства. Згадані чинники, 

дискусії з даної проблеми сприяли початку пошукам і визначенням набору 

професійних компетенцій, необхідних для ефективної діяльності польських 

учителів початкових класів в сучасних умовах європейської інтеграції і 

реформування освіти, конкретизації умов їх професійного розвитку. 



Польські вчені активно працюють над пошуком оптимальних шляхів 

удосконалення системи підготовки вчителів початкових класів у вищих навчальних 

закладах. Одним із них польські дослідники вбачають удосконалення педагогічної 

освіти у формуванні професійної компетенції майбутніх учителів початкових 

класів, надаючи перевагу реалізації найефективнішим концепціям та моделям 

підготовки вчительських кадрів у сучасних умовах. Україна потребує інтенсивного 

розвитку процесу інформатизації системи освіти. Нагальним для вітчизняної освіти 

є впровадження в навчальний процес середньої та вищої школи нових 

мультимедійних технологій, без яких неможливий науково-технічний прогрес. Як 

бачимо, підготовка вчителя початкових класів засобами мультимедійних 

технологій є доволі актуальним питанням. Зауважимо, що Польща випереджає 

Україну за багатьма показниками успішного розв’язання цієї проблеми.  

У зв’язку з європейською орієнтацією 

України загалом та виходом на 

європейський ринок праці зокрема рівень 

конкурентоспроможності випускників 

вітчизняних вищих навчальних закладів 

потребує більш вимогливого ставлення 

до них, а це, у свою чергу, приводить до 

глибшого аналізу тенденцій у 

європейській та світовій освіті. Згідно з 

положеннями Болонського процесу, 

основними напрямами оновлення освіти є 

якість підготовки фахівців, зміцнення 

довіри між суб’єктами освіти, 

відповідність європейському ринку праці, 

мобільність, підвищення соціального 

статусу й професіоналізму працівників 



освіти, посилення їх державної та 

суспільної підтримки. Тому особлива 

увага приділяється професіоналізму 

фахівця з початкової освіти: його 

професійним знанням, умінням, 

педагогічній культурі, особистісному та 

професійному розвитку й саморозвитку. 

Найбільш важливими виробничими та 

навчально-розвивальними функціями, які 

виконує вчитель початкових класів в 

Україні, є професійно-особистісне 

самовдосконалення, тобто підвищення 

рівня професійної компетентності, 

педагогічної майстерності через 

особистісний і професійний 

саморозвиток; створення умов для 

саморозвитку та саморозкриття дитини 

за допомогою саморозвивальних 

технологій і методик [1]. 

Професійна діяльність сучасного вчителя вимагає цілого ряду різноманітних 

здібностей, серед яких важливе значення має творча активність і новаторство. 

Сучасна освіта покликана змінити існуючу освітню практику і наблизити її до 

громадських потреб. Перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, 

змінюють його очікування по відношенню до школи.  

Необхідність креативного і творчого ставлення учителя до своєї діяльності 

пояснюється різними причинами: творчим характером педагогічної роботи, 

необхідністю соціалізації підростаючого покоління, перманентною мінливістю 

громадської, культурної і економічної дійсності та пристосуванням діяльності 



освітніх установ до функціонування в новій ситуації. Відносно учителя до 

інновацій виражаються його творчі здібності і показник розвитку його 

професіоналізму, особи. Учитель, що працює в умовах сучасної цивілізації, 

процесах глобалізації і інтеграції, що посилюються, повинен уміти правильно 

реагувати на те, що нове.  

У основі сучасної моделі підготовки майбутніх учителів лежить ідея, що 

учитель в європейському вимірі має бути творчим, націленим на пошук, 

ініціативним, активним, відкритим для новацій, має бути партнером в діалозі з 

учнем [2]. 

Європейські вимоги до підготовки учителів, якості їх професійних 

кваліфікацій і компетенцій, професійне вдосконалення педагогів – це найбільш 

актуальні питання професійної підготовки вчителів у Європі. Дуже важко створити 

універсальну, одночасно ефективну для різних країн, модель сучасного учителя і 

визначити комплекс необхідних йому професійних кваліфікацій, умінь і 

компетенцій, особливо в умовах динамічних перетворень у різних сферах 

громадського і культурного життя європейського суспільства. Згадані чинники, 

дискусії з даної проблеми сприяли початку пошуків і визначення набору 

професійних компетенцій, необхідних для ефективної діяльності польських 

учителів в сучасних умовах європейської інтеграції і реформування освіти, 

конкретизації умов їх професійного розвитку. 

Сучасний учитель більшою мірою представляє школярам досвід сучасних 

способів оволодіння знаннями; навчає способам використання знань і стає, 

швидше, організатором процесу навчання, ніж лише носієм знань. 

Як у Польщі, так і в інших країнах Європи і світу, психологічний напрям в 

дослідженні професії педагога має глибокі традиції. Перші дослідження, що 

стосуються вчителя (XIX і XX ст.), концентрувалися на пошуку теоретичного 

зразка ідеального вчителя [3]. 

Технологічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у світлі 

гуманістичної парадигми полягає у формуванні гуманістичної спрямованості 

педагогічної діяльності [4]. Під гуманістичною спрямованістю ми розуміємо 



єдність мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, в основі якої – ставлення до 

людини як найвищої цінності. Вона визначає, стимулює всі види і форми взаємин 

учасників педагогічного процесу, зміст діяльності вчителя. Гуманістичну 

спрямованість майбутнього вчителя початкових класів визначаємо як професійну 

властивість, що є основою прояву у дітей поваги до інших, відповідальності, 

турботи, творення добра. 
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