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У статті зазначено, що в цілому якість грецького учителя справляє значний 
вплив на успішність студентів, але спроби приписати цей загальний вплив лише особ
ливим характеристикам вчителя можуть мати лише частковий успіх. Цей аспект 
може розглядатися як такий, що матиме значення для двох типів учительської 
політики: з одного боку найму, набору та відбору, а з іншого - професійного розвитку. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Наприкінці ХХ - на початку ХХІ 
століття основним завданням, яке суспільство ставить перед освітою, є виховання осві¬
ченої людини, здатної в інформаційному просторі виокремити особистісно вартісні знан¬
ня та застосувати їх у конкретній ситуації, тобто домінантою вважається гнучкий інте¬
лект і сформована свідомість. Розвиток суспільства, що ґрунтується на знаннях та інфор¬
маційно-комунікаційних технологіях, а також трансформації соціального, економічного, 
духовного аспектів життя суспільства потребують підготовки вчителя нового тисячоліт¬
тя. Глобалізаційні процеси та інтенсивний розвиток міжнародного освітнього простору 
зумовлюють зміни в освітніх системах багатьох країн світу, а також інтеграцію зусиль 
педагогів щодо забезпечення освітніх послуг високої якості. 

На сучасному етапі в Україні відбувається реформа освіти, ведеться пошук нових 
засобів та прийомів оптимізації навчального процесу, мета якого - підвищити ефектив¬
ність професійного навчання на основі національних надбань та усталених міжнародних 
традицій. Відродження національної школи передбачає інтеграцію всіх елементів систе¬
ми професійної педагогічної освіти, з тим щоб забезпечити освітню галузь фахівцями, 
здатними спрямовувати професійну діяльність, що ґрунтується на гуманістичних та де¬
мократичних засадах, на всебічний розвиток та самореалізацію молодого покоління, го¬
тового до викликів і вимог міжнародного економічного простору. 

Професійне становлення і розвиток педагогів відіграють важливу роль у 
реформуванні освіти, її адаптації до вимог міжнародного освітнього простору. Саме тому 
спосіб організації неперервної професійної педагогічної освіти має та завжди матиме ва¬
гомий вплив на освіту та розвиток суспільства в цілому. 

В Україні визначено пріоритети розвитку професійної освіти, відбувається багато¬
гранний процес її модернізації з урахуванням сучасних змін у суспільному розвитку, но¬
вих особистісних та соціальних вимог до системи професійної педагогічної освіти. Роз¬
робляються нові підходи, форми та методи неперервної педагогічної освіти та професій¬
ного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл. Значення особистісного потенціалу фахів¬
ця освітньої галузі визначається випереджувальним розвитком людини порівняно з тех¬
нологічною основою виробництва. Такий підхід обґрунтовує поглиблене вивчення полі¬
тичної, економічної та соціальної функцій неперервної професійної педагогічної освіти 
та акцентування її ролі в економічному та суспільному прогресі як об ' єктивну закономі¬
рність [1, с.3]. 
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Висхідна установка формування новітньої парадигми розвитку освіти в Україні 
пов ' язана з утвердженням нашої країни як європейської і світової цивілізації з власною 
ідентичністю, національним характером і культурою. Актуалізується потреба у розбу¬
дові сучасної національної системи освіти і виховання нового покоління, яке стане 
українським за спадщиною і культурною приналежністю та глобалізованим за рівнем 
фахової компетентності. Важливим джерелом такого розвитку є вивчення, аналіз, 
осмислення й запровадження на вітчизняних теренах передових ідей зарубіжної освіти 
й педагогіки. 

Одним із ключових завдань сучасних освітніх реформ в усьому світі, на думку 
вітчизняного компаративіста Л.Пуховської, є створення умов для професійного розвит¬
ку вчителів. На початку ХХІ ст. світова спільнота зрозуміла, що вчительство - це не 
тільки "змінна величина", яка необхідна для успішного реформування освітніх систем, 
але й "найбільш визначний носій змін" у реалізації реформ. Ця подвійна роль вчителів 
в освітніх реформах - бути суб ' єктом і об ' єктом реформацій - робить професійний роз¬
виток вчителів зоною виклику і посиленого науково-практичного інтересу з боку тео¬
ретиків та практиків освіти [2, с.98]. 

У сучасній системі педагогічної освіти України відбувається процес теоретико-
методологічного обґрунтування основ професійного становлення та розвитку вчителів, 
розроблення моделей його практичної реалізації. 

Проблема полягає в тому, що процес професійного становлення та розвитку вчи¬
телів має набути ознак безперервності, наступності на різних його етапах, створювати 
передумови для задоволення як освітніх потреб особистості майбутнього та вже пра¬
цюючого вчителя, так і соціального замовлення на якісну підготовку компетентного 
фахівця [4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняні науковці досліджували 
різні аспекти професійної підготовки вчителя в зарубіжних країнах і в Україні: профе¬
сійна освіта (С. Гончаренко, Р. Гуревич, В . Ягупов), професійно-педагогічна підготовка 
вчителя (В. Васянович, О. Дубасенюк, Л. Пуховська), неперервна професійна освіта (В. 
Андрющенко, Т. Десятов, Н. Ничкало), технології підготовки вчителя (В. Крижко, М. 
Лещенко, В. Лозовецька), стратегії формування професіоналізму вчителя (В. Биков, І. 
Мартиненко, С. Сисоєва), педагогіка вищої школи (Н. Мукан, А. Парінов, А. Сбруєва), 
педагогічна майстерність (Є. Барбіна, І. Зязюн, Ю. Кіщенко), підвищення кваліфікації 
вчителів (В. Базуріна, М. Кадемія, В . Олійник), професійне становлення молодого вчи¬
теля (Р. Гришкова, Н. Лісова, Т. Чувакова), філософія освіти (Р. Войтович, І. Зязюн, В. 
Кремень, М. Конох), післядипломна освіта (Л. Васильченко, А. Кузьмінський, В . Рус-
сол), освіта дорослих (О. Локшина, М. Степко, В . Шарко) . 

Теоретичні засади професійного розвитку та професійного становлення учителя 
досліджували Г. Абрамян, Г. Балл, Г. Белокрилова, М. Боришевський, В. Галузяк, 
О. Гусевська, М. Заброцький, Л. Калнінш, Т. Коровіна, Н.Мукан, Л. Пуховська, 
В. Семиченко, Н. В . Чепелєва, Т. Яценко, О. Фадєєва та ін. 

Для нашого дослідження важливе значення також мають наукові праці зарубіж¬
них та українських науковців, у яких викладено ідеї неперервності освіти відповідно до 
потреб людини (В.Аніщенко, Є. Барбіна, С. Батишев, А. Бєляєва, Б. Гершунський, 
М. Громкова, Т. Десятов, С. Змєйов, Н. Кузьміна, В. Ледньов, Н. Ничкало, В . Онушкін, 
О.Падалка, Ю. Сліпіч, І.Соколова, С.Сисоєва, Л. Сущенко та ін.). Аналіз вітчизняних і 
зарубіжних теоретичних джерел вказав на наявність різних підходів до вивчення про¬
фесійного розвитку вчителя. 
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Зокрема, неперервна професійна освіта, за С. Сисоєвою, І. Соколовою, є бага
товимірним поняттям, в якому "відображено її значення як способу і стилю суспільно-
індивідуального буття людини в глобалізованому світі і постіндустріальному суспільс
тві (філософський вимір), зазначено право людини на різні форми формальної і нефор
мальної освіти, траєкторії, освітньо-професійні програми для здобуття кваліфікації, за
безпечення академічної і професійної мобільності впродовж життя (соціальний вимір), 
розвитку її як особистості через освітні інституції, безперервність саморозвитку і само¬
вдосконалення (моральний вибір)" [3, с. 131]. 

Значний внесок у визначення концепту професійного розвитку та внесення його 
до наукового обігу здійснили зарубіжні вчені А. Глетхорн, Т.Гансер і Г.Філдінг, С.Дей, 
А.Харгрівс та М.Фуллан тощо. Зокрема, професійний розвиток, за визначенням 
А.Глетхорна, включає "забезпечення вчителів організованими програмами підвищення 
кваліфікації" [2, с. 98; 9]. 

У дослідженнях інших зарубіжних вчених (Т.Гансер і Г. Філдінг) наголошува¬
лось, що професійний розвиток передбачає систематичний перегляд учителем змісту і 
процесу, а також контекстів його педагогічної діяльності. Така перспектива є новою 
для вчителів, адже упродовж багатьох років єдиною доступною формою розвитку було 
підвищення кваліфікації [2, с. 99]. 

Провідний американський дослідник у галузі педагогічної освіти М.Фуллан роз¬
глядає вчителів "як активних агентів сучасних змін - від їх моральних потреб і ціннос¬
тей залежить стрімке сьогодення" [2, с. 99; 8]. 

А. Харгрівс розвинув положення М. Фуллана і надав власне визначення профе¬
сійного розвитку, який, на його думку, має включати "моральні цілі у викладанні, полі¬
тичну обізнаність, гостроту і досвідченість вчителів, відданість і відповідальність за 
свою працю" [2, с. 99; 10, c. 126]. 

Найбільш наближеним до вітчизняного контексту, на думку Л.Пуховської, є ви
значення, запропоноване англійським ученим С.Дей: "Професійний розвиток включає 
весь природній навчальний досвід, а також ті усвідомлені й сплановані дії, які прине¬
суть пряму або опосередковану користь вчителю, групі вчителів, або школі в цілому, 
що в результаті позначиться на підвищенні якості освіти. Це процес, під час якого учи¬
тель самостійно або разом зі своїми колегами переглядає, оновлює, розширює свої зо¬
бов 'язання щодо моральної мети викладання, а також критично розвиває знання, вмін¬
ня, хороше професійне мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю й 
колегами на кожному етапі свого професійного життя" [2, с. 99; 5, с. 4]. 

Ґрунтовні положення щодо перспективного розширення і поглиблення бази 
знань з неперервного професійного розвитку висвітлені у дослідженнях зарубіжних на¬
уковців Р.Болам (R.Bolam), Л.Болман (L.Bolman), Т.Гаскей, (T. Guskey), Х.Дей (C. Day), 
M . Haberman, М.Фуллан (M.Fullan), А.Харгрівс та ін. 

Зокрема, як підкреслюють Т.Гаскей і В. Хаберман у роботі "Професійний розви¬
ток в освіті: нові парадигми і практики", у науковому полі уже нагромаджено значну 
кількість даних щодо відмінностей у професійному розвитку педагогів. Проте досі не¬
має розуміння щодо походження (природи) цих відмінностей. Поки що бракує система¬
тичних зусиль учених, спрямованих на концептуальне підґрунтя професійного розвитку 
вчителів, зокрема на розкриття зв 'язків теоретичних ідей з практикою тощо [2, c.102; 
11, с. 2-3]. 

У провідних документах міжнародних освітніх організацій (Eurydice, Європейсь
кої комісії та ін.) зазначається, що професійний розвиток вважається професійним обов'я-
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зком для учителів у багатьох європейських країнах та регіонах. Однак учителі явно не 
зобов'язані брати участь у діяльності щодо професійного розвитку у всіх країнах і регіо
нах. Зокрема, в Іспанії неперервний професійний розвиток учителів є обов'язковим, але 
чітко пов'язаним з кар'єрним зростанням й підвищенням заробітної платні. Учителі, що 
записалися на певний обсяг післядипломної підготовки, мають право на отримання бону¬
су до зарплатні. На Кіпрі, у Греції та Італії неперервний професійний розвиток є певним 
зобов'язанням для новопризначених вчителів [13, с.2]. 

У той же час аналіз проведених досліджень з проблем професійного розвитку пе
дагогів свідчить про недостатнє вивчення низки проблем, а саме: аспекту професійного 
розвитку педагогів у країнах Південної Європи, зокрема Грецької республіки, яка володіє 
вагомими педагогічними здобутками в галузі неперервної педагогічної освіти відповідно 
до європейських вимог і стандартів. 

Формулювання мети статті: проаналізувати сучасний стан та особливості про¬
фесійного розвитку грецьких вчителів. 

Постановка завдання. З 'ясувати можливості використання позитивного грецько¬
го досвіду щодо професійного розвитку вчителів у системі вітчизняної педагогічної осві¬
ти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звіт країни, підготовлений для Гре
ції, вказав на певне занепокоєння з приводу "якості та координації програм індукції учи¬
телів та післядипломної освіти. Зокрема, вважається, що велика кількість різних навчаль¬
них програм післядипломної освіти ... не була задовільним чином узгоджена". 

Індукція учителя в Греції. Індукція (уведення вчителя на посаду) знаходиться у ві
данні регіональних центрів післядипломної підготовки (the Regional In-Service Training 
Centres, P E K ) . Вона складається з трьох етапів, загальною тривалістю 100 год., включаю¬
чи дидактичні методики, управління освітою та організацію, навчальні практики, методи 
оцінювання (60 год.), практичне навчання (30 годин), а також оцінювання й планування 
(10 год.). 

У більшості країн вчителі-наставники, часто за співпраці з директором школи та 
іншими старшими учителями, мають відповідати за забезпечення індукції новопризначе-
ного вчителя. Зокрема, у Греції, де програми індукції учителя є обов'язковими, вчителі-
наставники отримують допоміжну зарплатню [6; 7]. 

Треба зазначити, що сьогодні шкільні системи освіти характеризуються дуже різ¬
ним рівнем для переходу від початкової педагогічної освіти у підготовці як повноправної 
професії, а якість і зміст вступних програм змінюються досить широко. Відтак, 
обов'язкові програми індукції ще не є стандартними у всіх європейських школах. Лише 
десять країн мають обов'язкові програми індукції для учителів-початківців, у тому числі 
Франція, Греція, Італія [13]. 

Зокрема, у Греції початкова підготовка і неперервний професійний розвиток за¬
безпечуються академічними інституціями та факультетами університетів (the Academic 
Institutions and University Departments). 

На педагогічних факультетах дошкільної освіти (Pedagogical Nursery Departments) 
курси, які викладаються, пов'язані з педагогічною підготовкою, навчанням навичкам, 
психологією, дидактикою й пропонуються виключно для майбутніх вчителів дитячих 
садків і початкової школи. 

На факультетах науки і техніки і т.д. (the Departments of Science, Engineering etc.), 
де навчаються майбутні вчителі середніх шкіл, студентам пропонується курсова підгото-
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вка з дидактики, педагогіки й методології, але вони, як правило, варіативні і, отже, не є 
основними предметами у навчальному плані [12, с.1]. 

Сьогодні, після працевлаштування грецькі вчителі розпочинають навчання і після 
двох років роботи на посаді зазвичай отримують статус постійного (післядипломного) 
вчителя. 

Протягом першого року цього випробувального терміну вчитель наслідує почат
ковий етап індуктивної підготовки, який включає в себе три етапи. Ці фази навчання за¬
вершуються за керівництва й відповідальності регіональних центрів педагогічної освіти 
(Regional Centres for Teacher Education), так званих P E K , і вони, як правило, містять (се
ред інших) такі тематичні галузі : 

• організаційні та адміністративні аспекти освіти; 
• педагогічні проблеми; 
• предмет дидактики; 
• питання оцінювання; 
• проблеми міжкультурної освіти; 
• методику викладання в класі (презентація уроків, методи доброї практики 

з досвідченими учителями) та вирішення проблем у практиці викладання; 
• вивчення успішного й невдалого досвіду, педагогічних втручань у класі 

(презентація проблем, пов'язаних з управлінням освітою, педагогікою, оцінюванням та 
міжкультурними проблемами) [12, с.1]. 

Щороку регіональні центри педагогічної освіти (PEK) також організовують ряд 
програм у різних тематичних галузях, які не є обов'язковими. Ці програми спочатку оці¬
нюються учителями, а потім вони реалізуються у цих регіональних центрах. Число вчи
телів, які відвідують їх, обмежене. Тривалість кожного курсу - 40 годин. Контекст охоп¬
лює низку таких конкретних галузей, як дидактика, психологія, фізика з використанням 
комп'ютерів, ІКТ тощо [12, с. 1-2]. 

Щ о стосується тренерів, то можна зазначити, що здебільшого ті ж самі люди пра¬
цюють у початковій педагогічній освіті та післядипломній освіті, але це не є загальним 
правилом. 

Студенти у секторі початкової педагогічної освіти відвідують свої навчальні кур¬
си окремо від студентів у неперервному професійному розвитку, і вони жодним чином не 
можуть змішуватися в класах або курсах, оскільки відвідують різні установи. Проте, в 
цілому існує співпраця між навчальними закладами (the Academic Institutions) та регіона¬
льними центрами педагогічної освіти у формі обміну управлінським персоналом, а дире¬
кторами регіональних центрів, як правило, є викладачі вишів (university professors). 

З метою забезпечення наступності у підготовці вчителів програми неперервного 
професійного розвитку, здійснювані для вчителів у перший рік їх роботи на посаді, ура¬
ховують зміст початкової педагогічної освіти, тим самим допомагаючи вчителям відо¬
бразити їх попереднє знання й проектувати його у своїй класній практиці. 

У Греції педагогічна підготовка є національною справою, організованою та скоо
рдинованою централізованим чином Педагогічним інститутом та Міністерством освіти. 

Учителі можуть відвідувати курси неперервного професійного розвитку на добро¬
вільній основі, й вони вільні вибирати собі курсову підготовку, яка відповідає їхнім пот¬
ребам. Однак слід підкреслити, що переважна більшість вчителів беруть участь у про¬
грамах , які запроваджуються при P E K . 
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Нарешті, згідно з останніми законодавчими актами, було запроваджено автономну 
організацію підготовки та професійного розвитку вчителів. Вона покликана зосередити 
увагу на координації, розробленні та реалізації курсів або семінарів для післядипломного 
навчання та професійного розвитку. Організація буде надавати університетам та іншим 
відповідним установам завдання для реалізації курсів. З іншого боку, відповідні установи 
(наприклад, P E K ) , які існують сьогодні, будуть продовжувати працювати разом з цією 
новою організацією [12, с.2]. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що концептуальною 
ідеєю системи інтеграції академічних програм професійного розвитку у неперервній пе
дагогічній освіті Греції є категорія цілісного розвитку людини як суб'єкта діяльності та 
спілкування упродовж всієї життєдіяльності, початкової професійної підготовки та ефек¬
тивної професійної діяльності грецьких учителів тощо. 

Висновки. Таким чином, у системі неперервної педагогічної освіти Грецької рес¬
публіки використовується системний підхід до організації професійного розвитку вчите¬
лів загальноосвітніх шкіл на основі перебудови суті та оптимізації методів, форм й моде¬
лей навчання завдяки інтеграції елементів практичної діяльності у навчальні програми 
професійного розвитку та формування неперервної педагогічної освіти як органічно цілі¬
сної, оптимальної та динамічної системи. 

Проведене дослідження дозволило визначити основні аспекти та особливості 
професійного розвитку вчителя у Греції. Шляхи кар 'єри вчителів складаються з різних 
етапів, де просування від одного етапу до іншого пов'язано з професійним розвитком. У 
навчальній програмі вчителів присутній європейський вимір, що свідчить про переваги 
проектної роботи на європейському рівні. Обізнаність й навички грецького вчителя у 
сфері ІКТ є основною умовою його успішного професійного розвитку. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у використанні отриманих пози¬
тивних результатів у теорії і практиці вітчизняної неперервної педагогічної освіти. 
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Р Е С П У Б Л И К И : С О В Р Е М Е Н Н О Е С О С Т О Я Н И Е И П Р О Б Л Е М Ы 

В статье отмечено, что в целом качество греческого учителя оказывает зна
чительное влияние на успеваемость студентов, но попытки приписать это общее 
воздействие только особенным характеристикам учителя могут иметь лишь частич
ный успех. Этот аспект может рассматриваться как такой, что будет иметь зна
чение для двух типов учительской политики: с одной стороны, найма, набора и отбо
ра, с другой - профессионального развития. 
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In article it was noted that overall Greek teacher quality has an important impact on 
student achievement but that attempts to attribute this overall impact to specific teacher cha
racteristics have only partly been successful. This can be seen as having implications for two 
types of teacher policies: hiring, recruitment and selection on the one hand, and professional 
development on the other. 
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