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НОВИЙ ВЧИТЕЛЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Людмила Кобилецька 

Асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

        Одним з пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію 

нашої держави в Європейське співтовариство. Реалізація цього стратегічного 

завдання зумовлена також глибинними змінами в системі й структурі  освіти 

та необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній 

простір. Це проблема є актуальною, оскільки полягає у висвітленні новітніх 

шляхів професійної підготовки майбутніх учителів та створення сприятливих 

умов формування їх професійної майстерності. Основною метою розвитку 

освіти є створення такої системи педагогічної освіти, яка забезпечить 

формування учителів, здатних здійснювати професійну діяльність на 

демократичних та гуманістичних засадах та реалізовувати освітню політику 

держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, 

задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, а також потребу бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Особливо актуальною є дана тема  

в рамках реформи шкільної освіти «Нова українська школа», що спрямована 

на особистісно орієнтоване навчання учнів.  

       Варто відзначити, що проблему підготовки вчителів в умовах 

європейської інтеграції розглядали у своїх працях Я. Болюбаш [1], 

Л.Герасіна, А. Ятченко [2], В. Кремень [3] та ін. Однак вищезазначена тема, 

на нашу думку, не  достатньо висвітлена і тому потребує детальнішого 

опрацювання.   

       Взявши за основу нашої розвідки засади Педагогічної Конституції 

Європи, виокремили характерні ознаки учителя нового покоління: 

 людина високого рівня освіти, загальнокультурної підготовки, високих 

духовних і моральних якостей, здатна до навчання та виховання дітей, 
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молоді та студентів відповідно до вимог XXI століття та активної 

наукової діяльності; 

 провідник демократичних ідей та високої моралі; 

 підготовлений за єдиною шкалою загальнолюдських цінностей: 

людиноцентризм, толерантність, миролюбство, екологічна безпека, 

дотримання прав людини, солідарність; 

 покликаний сприяти входженню учнівської та студентської аудиторії в 

лоно прогресу наукового знання, високої культури, соціально-

практичного досвіду поколінь, загальнолюдських соціокультурних 

цінностей, духу гуманізму і людинолюбства; 

 має сформовану активну громадянську позицію; 

 характеризується високим рівнем академічної мобільності [4]. 

        Головне завдання учителя – це не тільки озброєння учнів знаннями, а 

передання дітям всього найкращого від попередніх поколінь. У статті 9.3 

Педагогічної Конституції Європи зазначено: «Вчителем, вихователем, 

наставником людина стає не тоді, коли вона освоїла певну суму знань, які 

має передати учню і, навіть, не тоді, коли вона оволоділа відповідними 

навчально-виховними методиками чи технологіями, а насамперед, тоді, коли 

вона зрозуміла життя таким, яким воно є, відчула його справжність, виховала 

в собі якості неприйняття, відторгнення фальшу, упевнилась у своїй правоті 

провідника життєвої справедливості» [4]. 

      Європейський учитель повинен володіти такими компетентностями: 

-комунікативна компетентність (зокрема, сучасний учитель має вільно  

володіти кількома європейськими мовами); 

-компетентність самоідентичності; 

-компетентність справедливості; 

-лідерська компетентність; 

-дослідницько-аналітична компетентність; 
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-здатність навчатися протягом життя; 

-емпатія – здатність розуміти переживання учня чи студента та 

співпереживати в процесі спілкування; 

-уміння забезпечити навчальне середовище, яке сприяє благополуччю кожної 

дитини і формує її багатий духовний світ ( у сучасній освіті існує чотири 

основні концептуальні поняття, які визначають методологію сучасних 

освітніх програм: Спілкування, Турбота, Спільнота, Зв’язки.  Використання 

цих концептуальних понять має на меті досягнення таких головних завдань 

сучасної освіти: створення  комфортного навчального середовища; 

формування особистостей, які готові здобувати знання та удосконалювати 

набуті навички  протягом усього життя; оволодіння учнями академічними, 

художніми, етичними вміннями для успішної участі в демократичному 

суспільстві); 

-застосовує сучасні педагогічні технології (особистісно орієнтована 

технологія навчання, технологія розвивального навчання, технологія 

формування творчої особистості, технологія групової навчальної діяльності 

школярів, технологія навчання як дослідження, нові інформаційні технології 

навчання); 

-організовує навчальний процес на базі фундаментальних наукових 

досліджень; 

-здійснює активну наукову діяльність.  

      Підсумовуючи, варто відзначити, що основою для формування вчителя 

нового покоління є зміни в змісті вищої педагогічної освіти, які 

передбачають формування відповідних професійних навичок та умінь, 

забезпечують його готовність до роботи в сучасній школі та відповідають 

вимогам європейського учителя. 
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