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Анотація 

В статті розглянуто особливості підготовки педагогічних кадрів в Фінляндії, 

розкрито суть реформи педагогічної освіти кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Проаналізована її структура та зміст, виділенні особливості конкурсного відбору в 

навчальні заклади, які готують майбутніх педагогічних працівників, а також звернена 

увага на особливості організації педагогічної практики студентів.  

 

Annotation 

The article deals with the features of teacher training in Finland and the essence of 

teacher educational reform of the late XX - early XXI century. The author analyzed its 

structure and content and distinguished the features of competitive selection in educational 

establishments that train prospective teaching staff. The article deals also with the structure 

and content of organization of pedagogical practice in educational institutions. 
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Вступ 

 

В останні роки зростає інтерес до проблем організації педагогічної світи в Україні 

та закордоном. Реформи української системи освіти відбуваються в контексті 

глобальних змін і ведуть до становлення суспільства, ключовою характеристикою 

якого є взаємодія з іншими країнами. Цікавою у цьому співвідношенні є Фінляндія, яка 

на протязі багатьох років демонструє високі показники якості освіти та підготовки 

кваліфікованих педагогічних кадрів. Завдяки високому рівню професійної 

компетентності дипломованих фахівців, модернізованій системі освіти, сучасній 

інфраструктурі та значним інвестиціям у розвиток науки і техніки, Фінляндію 

вважають сьогодні однією з найпрогресивніших країн Європи та однією з найбільш 

конкурентоспроможних країн світу.  

Аналіз джерельної бази дослідження з означеної проблеми виявив, що 

прогресивний досвід Фінляндії щодо професійної підготовки вчителів є недостатньо 

вивченим та дослідженим українською педагогічною наукою. Важливість проблеми, її 

соціально-педагогічне значення актуалізують питання наукового пошуку у цьому 

напрямі. 
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1. Система педагогічної освіти Фінляндії 

 

1.1.  Освітні реформи в Фінляндії та структура освіти 

 

Республіка Фінляндія демонструє, з одного боку, динамічну інтеграцію в 

європейську та глобальну економіку, і іншого, інтенсивно бореться за свою культуру, 

унікальну мову та національну ідентичність. Фінляндія безсумнівно входить до країн-

лідерів по якості шкільної освіти. На це вказують результати досліджень PISA у 2003, 

2006, 2009 і 2012 роках [1, c. 65]. Глобальна реформа педагогічної освіти в країні 

розпочалася у 1971 році. В наслідок цього вчителів для загальноосвітніх та старших 

середніх шкіл вперше почали готувати в університетах. Наступний етап реформи 

відбувся у 1979 році, коли було встановлено мінімальних освітній рівень, який був 

однаковим як для вчителів-переметників, так і для вчителів початкових класів – рівень 

магістра. Починаючи з 1995 року вихователі дитячих садків також отримують освіту в 

університетах і обов’язково отримують ступіть бакалавра. За ці роки система освіти 

Фінляндії продемонструвала свою ефективність, гнучкість та результативність, що 

дозволило країні стати світовим лідером у цьому напрямі. 

Сучасна фінська система педагогічної освіти являє собою комплексну структуру, 

яка включає в себе не лише традиційну університетську підготовку, але також і 

різноманітні центри, заклади професійної освіти та систему підготовки дорослих. 

Конкурс на педагогічні факультети університетів на сьогодні складає 10-15 

претендентів на місце, що є одним із самих високих показників у світі. Вступні іспити 

проходять в два етапи: спочатку враховуються результати шкільних екзаменів, тоді як 

других етап має на меті перевірити знання абітурієнтів в конкретній предметній 

області, а також їх можливості соціальної взаємодії і мотивації. Протягом навчання 

студенти постійно аналізують пропоновані викладачами педагогічні ситуації та 

декілька раз проходять через різноманітті співбесіди, паралельно вивчаючи широке 

коло педагогічних дисциплін. 

 

1.2. Особливості підготовки педагогічних кадрів у Фінляндії 

 

В Фінляндії знаходиться близько 50 вищих навчальних закладів, проте лише 8 із 

них мають право на підготовку майбутніх педагогічних працівників. Професійна 

підготовка вчителів початкових класів (1-6 класи) відбувається в університетах на 

педагогічних факультетах і включає 120 і 160 кредитів для програми бакалавра і 

магістра відповідно [2, c. 23]. Основним предметом є педагогіка, предмети, які 

вивчаються в початковій школі, та методики їх викладання, а також курси 

спеціалізованої освіти в режимі консультування. Ядро програми складають як основні 

так і додаткові дисципліни. Вивчення рідної мови (фінської або шведської) та 

математики є обов’язковим для всіх студентів. Мистецтва, ремесла, музика та фізичне 

виховання групуються в обов’язкові факультативи. В програму також входять так звані 

вступні дисципліни, а саме історія, природничі науки, біологія, географія, релігія та 

етика. Що стосується додаткових та непрофільних предметів, то студентам 

пропонується два шляхи: вони можуть вибрати два предмета чи модуля, кожний із яких 

включає 15 кредитів, або ж вибрати один модуль в 35 кредитів. Студент має право 

обирати додаткові предмети з курсів педагогічного або будь-якого іншого факультету. 

Не дивлячись на те, що для отримання ступеня магістра необхідно 160 кредитів, 

більшість студентів отримує їх набагато більше за рахунок додаткових дисциплін. Всі 

предмети обов’язково вносяться в сертифікат учителя [2, c. 35]. 
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Що стосується програми підготовки вчителів-предметників, то вона розрахована на 

4-5 років навчання. На другому курсі навчання студенти мають визначитися з тим, чи 

бажають вони займатися педагогічною діяльністю. Ті, хто вирішують стати учителями, 

з третього курсу починають вивчати педагогіку. Ті ж студенти, які вирішити стати 

вчителями уже після отримання ступеня магістра за іншою спеціальністю, можуть 

отримати сертифікат учителя на педагогічному факультеті. Рівень навчання вчителів-

предметників та вчителів початкових класів практично ідентичний. Різниця полягає 

лише у основних предметах вивчення. Майбутні вчителі початкових класів вивчають 

педагогіку та педагогічну психологію, тоді як майбутні вчителі-предметники – той 

предмет, якому вони будуть навчати своїх учнів. На основний предмет відводиться 55 

кредитів. Крім того, майбутні педагоги також отримують додатково ще 35 кредитів, які 

вони можуть використати для вивчення ще одного додаткового предмету. Багато 

студентів обирають ще й третій предмет [2, c. 47]. Зазвичай кваліфікація учителя-

предметника відповідає 180 кредитам. Більшість педагогів при цьому спеціалізуються в 

двох або більше дисциплінах. Їх кількість залежить від типу викладацької спеціальності 

та рівня педагогічної підготовки [2, c. 65]. Що стосується іспиту, то він залежить від 

специфіки навчальної дисципліни. Зазвичай в екзамен входять питання психологічних 

та соціальних основ викладання, основи дефектологічної освіти, філософські та 

історичні основи освіти, навики взаємодії та дидактика навчання дорослих. 

Вивчення предметних дидактик відбувається шляхом відвідування лекцій та в руслі 

педагогічної практики. До головних тем відноситься планування навчальної 

дисципліни, яку студент буде викладати в школі, вивчення міжнародних тенденцій 

розвитку конкретної предметної дидактики та міжпредметні зв’язки. Методологія 

наукових та педагогічних досліджень вивчається майбутніми педагогами з метою 

підготовки студентів до розробки наукових проектів в сфері предметної діяльності. 

Особливе місце при цьому займає знайомство з професійними журналами та науковими 

докладами. 

Випускники університетів можуть продовжити свою подальшу світу та вступити в 

докторантуру. Що стосується підготовки кадрів для навчання дорослих, то зазвичай це 

відбувається на базі навчальних програм для учителів-предметників [2, c. 65]. 

 

2. Структура педагогічної практики та система підвищення кваліфікації 

 

2.1. Особливості практики в фінських закладах підготовки педагогічних 

працівників 

 

Особливе місце займає педагогічна практика. Майбутні учителі відвідують базові 

університетські школи безпосередньо з початку навчального процесу і поступово 

знайомляться з особливістю педагогічної діяльності на молодшому ступені 

загальноосвітньої школи. Після цього організовується спочатку загальна, потім польова 

і нарешті фінальна викладацька практика. Під час загальної практики студенти 

знайомляться з особливостями викладання різноманітних шкільних предметів, з 

формами навчання, методами контролю і оцінювання учнів. Вони навчаються 

планувати, проводити та оцінювати різноманітні заняття. Паралельно з практикою 

кожний студент складає портфоліо, а також регулярно бере учать в навчальних 

дискусіях, які відбуваються після кожного проведеного студентами уроку. Досить 

часто польову та викладацьку практику об’єднують в одну цільну систему, де студент 

має можливість розширити свої особисті погляди на професію вчителя та 

познайомитися з різними методами та прийомами навчання. Основна ціль подібної 

практики полягає в тому, щоб допомогти студенту знайти свій власний шлях та 
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викладацький стиль. Студенти працюють в одному класі разом з вчителем-керівником і 

несуть відповідальність за конкретній клас на протязі довгого періоду. 

Для інтеграції практичних та теоретичних аспектів освітньої програми студенти 

обов’язково виконують навчально-дослідницькі проекти, висновки до яких входять в 

есе на тему дисертаційного дослідження. Магістерська дисертація пишеться студентом 

індивідуально, проте пошук літератури, збір та аналіз даних для дослідження та інші 

етапи можуть бути проведені в парах або групах. Студенти вибирають тему 

дослідження самостійно, орієнтуючись на свої власні інтереси, та з урахуванням 

особистого педагогічного досвіду. Після віддавання курсів, які відповідають 160 

кредитам, здачі фінального екзамену та після написання та захисту дисертаційного 

дослідження студент отримує ступіть магістра за програмою початкових класів та 

сертифікат учителя фінської школи. Він відразу може почати працювати або ж 

продовжити свою освіту в докторантурі за педагогічним напрямком [2, c. 45]. 

 

2.2. Особливості перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Фінляндії 

 

Фінські учителі постійно підвищують свою кваліфікацію. Для цього вони 

користуються курсами підвищення кваліфікації, професійними семінарами та 

конференціями, відвідування яких є загальноприйнятим, оскільки Фінляндія належить 

до країн, що найбільш успішно демонструють концепцію безперервної освіти (освіта 

протягом життя). 

Починаючи з 1998 року в Фінляндії діє закон про професійну освіту дорослих, де 

закріплено особливості взаємодії системи освіти та ринку праці. Для цього в країні 

діють спеціальні комітети з професійної освіти, Консультативна рада з співробітництва, 

Рада з питань освіти дорослих, які підлягають під діяльність Міністерства освіти та 

культури Фінляндії [5, c. 69]. 

Підготовка педагогічних працівників в країні є одним із пріоритетних напрямків 

соціально-економічного розвитку. Всі отриманні досягнення є результатом співпраці 

держави та кожного її громадянина. При цьому Фінляндія намагається зберегти свою 

самоідентичність, тому уважно ставиться до пріоритетів у освіті, а також у сфері 

наукових та інноваційних питань. В країні розуміють, що затрати на якісну професійну 

підготовку педагогічних кадрів – це важлива інвестиція в майбутнє. До найбільш 

важливих напрямів реформування педагогічної освіти в Фінляндії належать не лише 

підходи до зміни програм з підготовки спеціалістів, але і самі процедури регулювання 

професійної діяльності педагогів. Система педагогічної освіти має на меті забезпечити 

баланс між кількістю молодих вчителів та педагогів, які вийшли на пенсію або 

змінюють сферу своєї діяльності [4, c. 112]. Початок викладацької роботи обов’язково 

супроводжується навчанням та підтримкою з боку колег на робочому місці, а сама 

підготовка учителя передбачає постійний професійний розвиток. 

 

Заключення 

 

Система підготовки учителів в Фінляндії характеризується варіативністю змісту 

освіти, гнучкістю структури та технологій навчання, а також наявністю у студентів 

можливості адекватного проектування свого власного професійного шляху, 

опираючись на власні інтереси та досвід. При цьому єдиного та універсального 

напрямку підготовки для всіх педагогічних кадрів просто не існує. Система пропонує 

різноманіття прийомів, які допомагають майбутньому вчителю знайти самого себе в 

якості педагога, розвити у самому собі професійні якості та знайти свій власний стиль 
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викладання. Відповідно, головною метою фінської системи освіти є підготовка учителя, 

який здатний до саморозвитку та розвитку свого власного науково-професійного 

шляху.  
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