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Важливою ланкою неперервної педагогічної освіти Великої Британії є її післядипломний рі-вень [1]. Система підвищення кваліфікації вчите-лів обслуговує визначну систему народної освіти. Розуміння необхідності організації масової пере-підготовки вчителів в Британії стало рости в пе-дагогічних колах з минулого століття, коли інтен-сивно розвивалася початкова освіта. З тих пір і по сьогоднішній день не вщухають дискусії про най-більш раціональні шляхи оновлення системи удо-сконалення вчителів. Йде напружена робота, тео-ретична і на законодавчому рівні, спрямована на оптимальне регулювання професійної компетент-ності педагогів [2]. Проблемою підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії займаються такі вчені: В. Гаргай, І. Задорожна, Ю. Кіщенко, Ю. Онищенко, Д. Сабі-рова тощо. 
Мета дослідження: схарактеризувати інно-ваційні підходи до підвищення кваліфікації вчи-телів початкової школи у Великій Британії. Цілі підвищення кваліфікації вчителів Великої Британії акцентується на двох напрямах: удоско-налення наявних умінь і навичок; придбання нових знань, формування нових умінь та навичок [3]. Щоб досягти високої ефективності підвищен-ня кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів, які знаходяться у сфері постійних змін у Великій Британії, діяльність комісії відбувається 

на основі здійснення партнерства за різними ін-ститутами освіти, організаціями, від яких зале-жить така ефективність. Зрештою підвищення кваліфікації та перепід-готовки педагогічних кадрів Великої Британії місцеві відділи освіти щорічно подаючи до комісії передбачувані програми навчання, які розгляда-ють служби комісії і роблячи їх оцінку відповідно до критеріїв: відповідність проекту програми змі-сту навчання; актуальність, оригінальність про-грам запланованого професійного зростання; ква-ліфікація осіб, що беруть участь у виконанні освіт-ніх програм; ефективність технологій оцінки очі-куваних результатів; перспективи подальшого розвитку проекту [2]. Як зазначає Ю. Кіщенко, участь учителів у системі підвищення кваліфікації (INSET) розціню-ється як один із професійних обов’язків. Система INSET включає значну кількість різних форм. Роз-глянемо їх особливості. Перш за все слід зазначи-ти, що вчителі, які зайняті на роботі повний день, мають право на 5 робочих днів звільнених від за-нять, з яких 3 дні присвячені підвищення кваліфі-кації та вдосконалення педагогічної майстернос-ті. Система INSET включає внутрішні форми під-вищення кваліфікації (індивідуальна підготовка в школі, методологічні семінари, конференції, дис-кусії, круглі столи в школі, тьюторські консульта-тивні групи, візити в інші школи) і зовнішні фор-
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

У статті розглядається підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій
Британії. Висвітлюються критерії щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кад-
рів Великої Британії. Курси підвищення кваліфікації вчителів проводяться в різних навчальних закладах:
при інститутах педагогіки вищих навчальних закладів, при незалежних консультативних групах, при
Департаменті освіти і науки, при вчительських центрах, при місцевих органах освіти, при школі.

Короткострокові курси підвищення кваліфікації поділяються на: одноденні; триденні; п’яти- шес-
тиденні курси; канікулярні курси. До довгострокових курсів відносяться трирічні курси підвищення ква-
ліфікації.

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів займаються науково-дослідною діяль-
ністю під керівництвом тьюторів університету. Головним консультативним і аналітичним органом з
питань кваліфікації вчителів є Королівська інспекторська служба. Вона має широко розгалужену мере
жу по країні в складі місцевих відділів освіти.

Інспекторська служба покликана на основі аналізу якості освітніх програм визначати тенденції
розвитку системи підвищення кваліфікації, прогнозувати наслідки запланованих проектів, а також
готувати для Міністерства освіти і науки рекомендації за визначенням найбільш актуальні та перспе-
ктивні напрямки вдосконалення системи управління професійними стандартами вчителів.

Ключові  слова :  підвищення кваліфікації, вчителі початкової школи, Велика Британія, ЗВО.

Тетяна ЗОРОЧКІНА Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій Британії  



96 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

ми (курси різного терміну при навчальних центрах або ВНЗ, Організація творчих груп при центрах, керівництво дослідницькою роботою вчителів, проведення регіональних семінарів та конференцій тощо [3]. Курси підвищення кваліфікації вчителів про-водяться в різних навчальних закладах і устано-вах освіти: при інститутах педагогіки вищих на-вчальних закладів (наприклад, при Інституті пе-дагогіки Лондонського університету) при незале-жних консультативних групах, при Департаменті освіти і науки, при вчительських центрах, при місцевих органах освіти, при школі.  За тривалістю курси діляться на коротко-строкові та довгострокові. Найбільш поширені курси, що проводяться при інститутах педагогіки – одноденні, триденні, – п’ять шестиденні і кані-кулярний. Всі ці види курсів є, зокрема при Інсти-туті педагогіки Лондонського університету. Вони організовуються при Інституті, який являє собою інформаційний центр для забезпечення послуг в галузі підвищення кваліфікації місцевих органів освіти та підзвітних їм школам. Інформація про заплановані на наступний рік курси направля-ються в місцеві органи освіти, які доводять ці ві-домості до шкіл. Щорічно організовується до 40 одноденних курсів, на яких присутні від 30 до 300 вчителів. Заняття проводяться з 10 до 16 години. Організація триденних курсів відрізняється тим, що вони будуються за типом «сендвіч-моделі». Вчителі звільняються від уроків. Кожне заняття відділяє від іншого тижневої перерви. Це дозволяє на практиці застосовувати теоретичні знання, отримані на курсах, і здійсню-вати в класі наукове дослідження, тематика якого розробляється спільно з університетськими ви-кладачами. П’яти – шестиденні курси організовують та-кож за типом «сендвіч-моделі» з тижневими пере-рвами. Вони, на відміну від одно-триденних, не вимагають звільнення від роботи, так як прово-дяться ввечері і розраховані на 2–3 години за-нять, що економить не тільки час, а й кошти. За один навчальний рік при Лондонському універси-теті проводиться від 15 до 20 таких 3-денних і 5–6 денних курсів, кожні з яких відвідує 25 вчителів. До числа короткострокових курсів відносять-ся канікулярні курси. Вони проводяться один раз на рік під час Пасхи протягом 3–5 повних днів без перерви. Займаються на них від 15 до 40 осіб, які приїжджають з різних місць. Перевага їх полягає в економічності, так як вчителя, що підвищують кваліфікацію під час канікул, не вимагають замі-ни в школі. 

Всі короткострокові курси в Великої Британії є платними. Оплата перед відвідуванням курсів повністю здійснюється вчителем. Школа відшко-довує йому витрати по пред’явленню сертифікату про закінчення курсів в тому випадку, якщо поїзд-ка на них включена в план підвищення кваліфіка-ції викладачів школи, що складається її координа-тор зі схваленням директора [4]. Отже, короткострокові курси підвищення кваліфікації поділяються на: одноденні; триденні, що будуються за типом «сендвіч-моделі»; п’яти- шестиденні курси – за типом «сендвіч-моделі»; канікулярні курси. Нам імпонують короткочасні триденні та 5–6 денні курси за типом «сендвіч-моделі», бо пере-рви між заняттями дозволяють вчителям застосо-вувати в класі набуті на курсах теоретичні знан-ня, а також проводити наукове дослідження спі-льно з викладачами університету. До довгострокових курсів відносяться триріч-ні курси підвищення кваліфікації. Вони організо-вуються при Інституті педагогіки Лондонського університету для досвідчених вчителів, які завер-шили освіту 10–15 років тому. Ці курси дають мо-жливість вчителю отримати ступінь бакалавра без відриву від роботи за рахунок відвідування вечірніх занять. На відміну від короткострокових курсів, довгострокові – спрямовані на вирішення однієї з конкретних проблем в роботі вчителя, результати довгостроковий курсів більш міцний. Вони надають можливість працюючому вчителю за рахунок неперервної самоосвіти постійно бути в курсі сучасних досягнень психології, педагогіки, і предметів викладання [4]. Під час проходження довгострокових курсів крім обов’язкових модулів, студентам пропонуєть-ся і велика їх кількість на вибір. Теми модулів ма-ють, в основному, прикладний характер і знайом-лять студентів із новітніми досягненнями в педаго-гіці, шляхами ефективного вирішення проблем, психологічними особливостями школярів тощо. Систему післядипломної педагогічної освіти Великої Британії є відображає організація навча-льних курсів підвищення кваліфікації. У країні існує розгалужена система підвищення кваліфіка-ції педагогічних кадрів. Гнучкість та ієрархічність курсів дає змогу покращувати майстерність та здобувати додаткові знання вчителям із різним стажем роботи і професійним рівнем [1]. У Лондонському університеті організована подальша освіта на рівні курсів у магістратури. Це магістерська програма дає студентам критичне уявлення про ряду теорій та підходів до вивчення політики та практики у професійній освіті і навчан-ні та методику їх застосування на робочому місці. 
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Наводимо для прикладу одну з програм. Сту-денти вивчають модулі вартістю 180 кредитів. Програма складається: З двох основних модулів (60 кредитів): 
– Професійний розвиток; 
– Професіоналізм та експертизи: теорія та перспективи; З додаткових модулів (90 кредитів): 
– Освіта дорослих; 
– Навчання в міжнародних контекстах; 
– Перспективи грамотності, мови та чисель-ності дорослих; 
– Професійне навчання: політика і практика. Що стосується наукової роботи, проекту, що всі студенти проводить незалежний дослідниць-кий проект, наукову роботу – 20 000 слів (60 кре-дитів) або роблять доповідь з 10 000 слів (30 кре-дитів).  Викладання здійснюється як особисто, так і в он-лайн, і включає в себе лекції, практичні диску-сії, роботу в малих групах та навчальні посібники. Крім того, он-лайн-студенти використовують до-шку, аудіоканал, текстовий чат, опитування, дис-кусійні групи. Оцінювання здійснюється шляхом письмових завдань, портфоліо та наукової роботи або звіту. Це програма дає можливість особам, що проходять описані магістерські курси, отримати знання, навички та впевненість у ефективній тво-рчій роботі в різних установах та організаціях [5]. При Лондонському університеті існує ще од-на модель довгострокового підвищення кваліфі-кації – регіональні річні курси, які організовують-ся силою університету, місцеві органи освіти і школи регіон і спрямовані на вирішення соціаль-них проблем Лондона і його передмістя. Заняття проводяться блоками від 10–15 до 2–3 днів. Пере-рви між заняттями може становити кілька міся-ців. До довгострокового з присудженням ступеня бакалавра відноситься вечірні трирічні курси. Отримання вчителем ступеня бакалавра тягне за собою зміну його соціальний статус, просування по службових сходах і обов’язкове поліпшення матеріального становища, що не гарантовано проходження короткострокових курсів. Ще одна форма неперервної педагогічної освіти – підвищення кваліфікації в школі без від-риву від роботи. Університети організовують так звані незалежні консультативні групи для вчите-лів, що володіють досить багатим педагогічним досвідом, стаж роботи і високий рівень культури, здатний займатися самоосвітою. Це нетрадиційна модель удосконалення педагогічної майстерності. Замість відвідування звичайних курсів підвищен-ня кваліфікації вчителя займаються науково-

дослідницькою діяльністю під керівництвом тью-торів університету, які виконують функції консу-льтантів. Планування роботи, вибір змісту і мето-дів наукового дослідження здійснюються в залеж-ності від інтересів вчителів і координуються по-требами школи. Ми відмічаємо, як позитивне те, що під час проходження курсів підвищення кваліфікації вчи-телів займаються науково-дослідною діяльністю під керівництвом тьюторів університету. Цей по-зитивний досвід необхідно розумно впроваджува-ти в діяльність вітчизняної педагогічної школи. До числа моделей підвищення кваліфікації, сконцентрованих на шкільній проблемі відно-сяться учительські центри – освітні установи, які займаються професійним розвитком вчителя і надають йому підтримку у вирішенні конкретних проблем, пов’язаних зі шкільною практикою. Во-ни здійснюють зв’язок між школою і адміністраці-єю місцевих органів освіти, якими фінансуються. Для діяльності вчительських центрів не існує за-гальний регламент. Їх розміри, число на даний регіон і особливості функціонування визначають-ся місцевими органами освіти і масштабами фі-нансування [4]. По завершенні курсів учителям присуджу-ються: Сертифікат у галузі освіти вищого рівня (Advanced Certificate in Education), Диплом у галузі освіти (Diploma in Education), ступінь бакалавра філософії у галузі освіти (Bachelor of Philisophy in Education). Якщо вчителі відвідують курси з ме-тою присвоєння їм академічного диплому, ступе-ню для просування спеціальної кваліфікації, вони здають іспити, захищають курсові або дипломні роботи [1].  Одним з основних вимог курсу підвищення кваліфікації вчителя є ведення особливого журна-лу – «журналу професійних успіхів» («Професій-ний Файл») як документ, в якому вчитель розмір-ковує над своєю практичною діяльністю, можли-вості її вдосконалення, одночасно оцінюючи її і себе з позицією формування професіонала [6].  Нам імпонує система післядипломної освіти вчителів у Великій Британії є досить гнучкою та послідовною, адже вона побудована таким чином, що успішне завершення попереднього рівня дає змогу продовжити навчання. До навчання допус-каються фахівці з різноманітними кваліфікацій-ними рівнями, що дозволяє підвищувати профе-сійну майстерність та отримувати престижні дип-ломи широкій когорті вчителів. Необхідною умо-вою прийому на навчання є дворічний досвід ро-боти за спеціальністю.  Але часто ради факультетів залишають за собою право в окремих випадках, якщо кандидат 

Тетяна ЗОРОЧКІНА Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій Британії  



98 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

не має стажу роботи в освітньому закладі до на-вчання на курсах [1]. За Ю. Кіщенко [3] суть структури системи підвищення кваліфікації учителів у Великій Бри-танії полягає у наступному: обов’язкові державні курси підвищення кваліфікації; спеціальні внутрі-шні (школи); індивідуальні (самі вчителі). Зміст курсів забезпечується комплексом альтернативних програм: обміну учителями, двобічні європейські обміни, ознайомлюючі візити, програма Оріон. На нашу думку, до структури програми підви-щення кваліфікації педагогічних кадрів доцільно включити: стажування випускника ВНЗ в школі; короткострокові курси; довгострокові курси. При цьому враховуються різні види курсів, передбаче-ні програмою підвищення кваліфікації вчителів початкової ланки. Д. Сабірова наголошує на тому, що підвищен-ня кваліфікації для педагогів зі стажем включає в себе всі зміни, внесені в програму стажування мо-лодих вчителів, з метою більш глибокого осмис-лення напрацьованого досвіду. Для цього існують такі три можливості: доступ до короткострокових курсів і отримання сертифікату про проходження курсів підвищеного кваліфікаційного характеру; використання матеріалів програми дистанційно-го навчання; використання нової програма стажу-вання; створена Рада з розробки Національного навчального плану [4]. В роботі «проблеми формування педагогічної майстерності вчителів у системі післядипломної освіти Англії та Уельсу» Ю. Кіщенко надає корот-ку характеристику програм, які сприяють підви-щенню кваліфікації. Обмін вчителями. Ця програма існує вже біля 90 років і забезпечує подвійний ефект – залучен-ня міжнародного досвіду та можливість допомог-ти нашим дітям рости з розумінням інших куль-тур та образу життя.  Двобічні Європейські обміни. Британські вчи-телі мають можливість стажуватися в різних євро-пейських країнах на протязі 3–4 тижнів. В цій про-грамі приймають участь Австрія, Данія, Франція, Германія, Іспанія, Швейцарія та Росія. Кожного ро-ку подібні стажування проходять біля 70 вчителів Англії та Уельсу і така ж кількість вчителів з Єв-ропейських країн стажується в Великій Британії. Завданням таких стажувань є: обмін досвідом, набуття позитивного професійного досвіду, вста-новлення контактів, обмін інформацією та навча-льними матеріалами, вивчення культури та тра-дицій країни перебування, ознайомлення її із сво-єю культурою, країною, її традиціями і т.п.  Ознайомлюючі візити. Цю програму було роз-роблено для адміністраторів, директорів шкіл. Її 

завданням є ознайомлення з різними системами освіти, обмін досвідом, обговорення спільних проблем і т.п.  Програма Оріон була створена для обміну педагогічною інформацією та навчальними мате-ріалами на території Європейського Товариства. Вона надає можливості ознайомитися з дослі-дженнями в країнах Європи, аналізу спільних про-блем і завдань в галузі освіти Європейського То-вариства. На території Великої Британії коорди-натором програми Оріон виступає Центральне бюро обмінів та візитів.  Усі перелічені програми є формами підвищен-ня кваліфікації та педагогічної майстерності, оскі-льки вони дають не лише інформацію та знання про європейські країни, їхню культуру та мови, але й дозволяють вивчити інші системи освіти, інші методи та педагогічні прийоми, ознайомити-ся з іншими методологіями, педагогічними конце-пціями, філософськими підходами.  Особливістю механізму підвищення кваліфі-кації вчителів являє собою наявність «системи підтримки» – непедагогічних закладів, що нада-ють підтримку розвитку педагогічної освіти [3].  Коротко зупинимось на визначенні ролі коро-лівської спектроскопії сезону, яка визначає тенде-нції розвитку системи підвищення кваліфікації на основі аналізу якості освітніх програм. Головним консультативним і аналітичним органом з питань кваліфікації вчителів є Королів-ська інспекторська служба. Вона має широко роз-галужену мережу по країні в складі місцевих від-ділів освіти. Як місцеві, так і загальнонаціональні органи цієї служби активно беруть участь в аналізі та оцінці ефективності всієї роботи, спрямованої на підтримку і розвиток професійної майстерності шкільних педагогів. Інспекторська служба покли-кана на основі аналізу якості освітніх програм визначати тенденції розвитку системи підвищен-ня кваліфікації, прогнозувати наслідки заплано-ваних проектів, а також готувати для Міністерст-ва освіти і науки рекомендації за визначенням найбільш актуальні та перспективні напрямки вдосконалення системи управління професійни-ми стандартами вчителів. Королівська інспекторська служба також роз-робляє нормативні і методичні документи, спря-мовані на поширення ефективних освітніх ініціа-тив, розроблених на місцевому рівні. Щорічно ор-гани інспекторської служби інформують через засоби масової інформації громадськість і зацікав-лені державні органи про хід і підсумки виконання в країні загальнонаціональних і місцевих пріорите-тів в галузі підвищення кваліфікації вчителів. 
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З метою розробки більш якісні стратегічно важливі пропозиції з розвитку національної сис-теми підвищення кваліфікації Королевска інспек-торська служба, за завданням Міністерства освіти і науки, активно співпрацює з численними держа-вними і приватними науковими установами та центрами.  Серед них Суспільство педагогічних дослі-джень, Комітет майбутнього, Комітет «Людство у 2000 році» та ін. Основне завдання співпраці – прогнозувати майбутнє системи підвищення ква-ліфікації, перспективні вимоги до професіональ-них стандартів вчителів, спираючись на тенденції економічного і соціального розвитку країни [2].  Проведення дослідження дозволяє зробити висновки: післядипломна освіта – важлива ланка неперервної педагогічної освіти. Курси підвищен-ня кваліфікації вчителів проводяться в різних установах освіти: при інститутах педагогіки ЗВО Великої Британії, При департаменті освіти, при 

вчительських центрах, в місцевих органах і освіти, при школі; підвищення кваліфікації – це різні ви-ди коротко- та довгострокових курсів. Розгалуже-на система підвищення кваліфікації вчителів дає можливість підвищувати педагогічну майстер-ність, здобувати додаткові знання, займатися нау-ково-дослідною діяльністю під керівництвом тьюторів університету. По завершенні курсів в учителям присуджуються певні кваліфікації: сер-тифікат в галузі освіти вищого рівня (Certificate in Education), диплом в галузі освіти (Diploma in Education), ступінь бакалавра філософії в галузі освіти (Bachelor of Philosophy in Education).  До структури програми підвищення кваліфіка-ції вчителів доцільно включити: стажування випус-кника ВНЗ в школі; короткострокові курси; довго-строкові курси. Активну участь в аналізі якості освітніх програм її оцінці ефективності роботи, спрямованої на розвиток професійної майстерності вчителів бере Королівська інспекторська служба. 
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Татьяна Зорочкина. Инновационные подходы к повышению квалификации учителей на-
чальной школы в Великобритании 

В статье рассматривается подходы к повышению квалификации учителей начальной школы в Ве-
ликобритании. Освещаются критерии по повышению квалификации и переподготовки педагогических 
кадров Великобритании. Курсы повышения квалификации учителей проводятся в различных учебных 
заведениях при институтах педагогики высших учебных заведений, при независимых консультативных 
группах, при Департаменте образования и науки, при учительских центрах, при местных органах обра-
зования, при школе. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации делятся на: однодневные; трехдневные; пяти- 
шестидневные курсы; каникулярные курсы. К долгосрочным курсов относятся трехлетние курсы повы-
шения квалификации. 

Во время прохождения курсов повышения квалификации учителей занимаются научно-исследо-
вательской деятельностью под руководством тьюторов университета. Главным консультативным и 
аналитическим органом по вопросам квалификации учителей является Королевская инспекторская 
служба. Она имеет широко разветвленную сеть по стране в составе местных отделов образования. 

Инспекторская служба призвана на основе анализа качества образовательных программ опреде-
лять тенденции развития системы повышения квалификации, прогнозировать последствия заплани-
рованных проектов, а также готовить для Министерства образования и науки рекомендации по опре-
делению наиболее актуальные и перспективные направления совершенствования системы управления 
профессиональными стандартами учителей. 
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Tetiana Zorochkina. Innovative approaches to improving qualifications of the primary school 

teachers in the Great Britain 
The article examines the approaches to improving the skills of primary school teachers in the UK. Criteria for 

upgrading and retraining UK teaching staff are highlighted. Teacher training courses are held at different educa-
tional institutions: at institutes of pedagogy of higher educational institutions, with independent advisory groups, 
with the Department of Education and Science, at teacher centers, with local educational authorities, at school. 

Short-term advanced training courses are divided into: one-day; three days; five to six day courses; vacation 
courses. Long-term courses include three-year advanced training courses. 

During the courses of advanced training teachers are engaged in research activities under the direction of 
university tutors. The main advisory and analytical body for teacher qualifications is the Royal Inspection Service. 
It has a widespread network across the country, comprised of local education departments. 

The inspectorate service is intended, based on the analysis of the quality of educational programs, to identify 
trends in the development of the system of advanced training, to predict the effects of planned projects, and to 
prepare recommendations for the Ministry of Education and Science to determine the most relevant and forward 
looking directions for improving the system of professional standards for teachers. 

The teacher education system serves a prominent system of public education. Understanding the need for 
organizing mass retraining of teachers in Britain has been growing in pedagogical circles since the last century, 
when intensive primary education was developing. Since then and to this day, discussions about the most rational 
ways of updating the teacher education system are not dying. 

The main advisory and analytical body for teacher qualifications is the Royal Inspection Service. It has a 
widespread network across the country, comprised of local education departments. Both local and national au-
thorities of this service are actively involved in the analysis and evaluation of the effectiveness of all work aimed 
at supporting and developing the professional skills of school teachers. The inspectorate service is intended, based 
on the analysis of the quality of educational programs, to identify trends in the development of the system of ad-
vanced training, to predict the effects of planned projects, and to prepare recommendations for the Ministry of 
Education and Science to determine the most relevant and forward looking directions for improving the system of 
professional standards for teachers. 
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