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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В РУМУНІЇ ТА УГОРЩИНІ 

 

З огляду на актуальність реформування вітчизняної системи освіти та інтеграції вищої освіти в єдиний європей-

ський простір у статті здійснено порівняльний аналіз організації професійної підготовки майбутніх учителів початко-

вої освіти в Румунії та Угорщині. Для збору наукового матеріалу застосовувалися первинні наукові методи: метод ви-

вчення наукових джерел (педагогічно-методичної літератури та нормативно-законодавчих актів Румунії та Угор-

щини); спеціальні лінгвістичні методи: редагування і перекладу інформації з румунської та угорської мов. У межах ос-

новного аналізу організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти застосовано такий комплекс 

емпіричних методів: метод опису із прийомами порівняння, синтезу й узагальнення теоретичної інформації та прак-

тики професійної підготовки; методи порівняльного аналізу та факторного аналізу зібраного матеріалу; метод симп-

томатичної статистики (для кількісного зіставлення особливостей дисциплінарного навантаження на спеціальності 

вчителя початкової освіти з метою виявлення їх якісних характеристик). Виокремлено спільні та специфічні ознаки 

структурно-змістового характеру румунської та угорської систем педагогічної освіти, при цьому об’єктом дослі-

дження виступили зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти з погляду дисциплінарного на-

вантаження; процес професійної підготовки майбутніх учителів з точки зору фахової кваліфікації. Виділено здобутки 

румунського та угорського педагогічного досвіду, які варто застосовувати щодо модернізації процесу професійної під-

готовки майбутніх учителів початкової освіти в Україні, а саме: розширення дисциплін психолого-педагогічного блоку 

з конкретизацією фахової спрямованості для галузі початкової освіти; запровадження у вітчизняну систему педагогі-

чної освіти кваліфікації «Вчитель початкової освіти» з фаховими компетенціями вихователя дітей дошкільного віку, 

вчителя 1-4 класів початкової школи, вчителя іноземної мови у 1-4 класах початкової школи та 5-9 класах середньої 

школи за програмами підготовки бакалаврів та магістрів із наданням можливості студентам самостійно обирати 

додаткову спеціалізацію, з комплексом необхідних дисциплін, розроблених у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні учителі, початкова освіта, Румунія та Угорщина. 

 

Вступ  

У процесі реформування системи освіти в Україні 

потрібно враховувати економічні, політичні, соціальні 

та психолого-педагогічні чинники, які впливають на її 

розвиток. Також, на нашу думку, необхідно проводити 

оптимізацію і модернізацію системи професійної підго-

товки майбутніх вчителів, оскільки вона є запорукою 

всіх освітніх реформ. Для того, щоб вчителі були ком-

петентними та мотивованими, суспільство повинно 

надати професії вчителя високого соціального статусу 

та відповідної матеріальної та моральної винагороди. 

Протягом останнього десятиліття проблема професійної 

підготовки майбутнього вчителя часто розглядалася як 

один із пріоритетних шляхів реформування системи 

освіти. Проте, оновлення системи професійної підго-

товки майбутніх учителів залишається на крок позаду 

від інших компонентів реформи освіти. Можна також 

констатувати, що якість вищої педагогічної освіти 

відображає якість освіти в цілому. Якісна професійна 

підготовка майбутніх вчителів накладає серйозні 

обов’язки на заклади вищої освіти в реалізації нових 

освітніх задач, які з’являються в базовій системі освіти 

та постійно розширюються.  

Вивчення сучасних досліджень і публікацій пока-

зало досить однобоке сприйняття дослідниками 

освітньої інтеграції України у єдиний європейський 
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простір вищої освіти, найчастіше висвітлюються про-

блеми професійної підготовки майбутніх учителів по-

чаткової освіти у вітчизняних закладах. Майже немає 

наукових розвідок з вивчення досвіду професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової освіти у 

країнах Східної Європи з питання дослідження тенден-

цій розвитку професійної підготовки майбутніх учи-

телів. На нашу думку, впровадження європейської 

освітньої практики у вітчизняній вищій освіті є 

своєчасним, особливо щодо вироблення ефективного 

механізму модернізації вітчизняної педагогічної освіти 

з урахуванням європейського досвіду. У деяких науко-

вих працях питання професійної підготовки майбутніх 

вчителів у країнах Східної Європи розглядається з 

точки зору їх фахової підготовки та професійного ро-

звитку. Так, К. Годлевська досліджує досвід про-

фесійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів у коледжах та університетах Угорщини; до-

слідниця описує організацію, зміст, форми, методи та 

технології навчання майбутніх учителів початкових 

класів Угорщини та визначає перспективні напрями 

професійної підготовки майбутніх учителів для вітчиз-

няної системи освіти (Годлевська, 2017). Цікавим є 

компаративістське дослідження вченої С. Симоненко, 

в якому розглядаються особливості візуалізації сучас-

ної картини світу студентської молоді в Україні та 

Іраку (Симоненко, 2011). У наукових розвідках 

О. Присяжнюк аналізується процеси освітньо-мовної 

євроінтеграції України, зокрема автор висвітлює про-

блеми методики викладання української мови як іно-

земної на прикладі університетської освіти в Респуб-

ліці Польща та Україні (Присяжнюк, 2017).  

 Зазначимо, що у цих та подібних роботах досі не 

запропоновано конкретних шляхів щодо рефор-

мування вітчизняної системи професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової освіти з урахуванням 

Східноєвропейського досвіду. На жаль, немає науко-

вих досліджень із вивчення Східноєвропейського до-

свіду впровадження організаційно-структурних та 

змістових інновацій в процес професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової освіти через призму та-

кої педагогічної галузі, як компаративна педагогіка.  

Метою статті є проведення порівняльного 

аналізу систем професійної підготовки майбутніх учи-

телів початкової освіти в Угорщині та Румунії. 

Поставлена мета реалізовувалася у таких завдан-

нях: 1) дослідити системи педагогічної освіти Румунії 

та Угорщини з боку якісно-кількісних особливостей; 2) 

конкретизувати зміст професійної підготовки майбут-

ніх учителів початкової освіти з погляду дисциплінар-

ного навантаження; 3) вивчити зміст професійної під-

готовки майбутніх учителів з точки зору фахової ква-

ліфікації; 4) охарактеризувати основні риси впрова-

дження Болонської моделі навчання вчителів у закла-

дах вищої освіти Румунії та Угорщини; 5) сформулю-

вати пропозиції щодо можливості використання вияв-

лених ідей румунського та угорського педагогічного 

досвіду з метою модернізації професійної підготовки 

майбутніх учителів в Україні.  

Методи дослідження 

Для збору фактичного матеріалу застосовувалися 

первинні наукові методи: метод вивчення наукових 

джерел (педагогічно-методичної літератури та норма-

тивно-законодавчих актів Румунії та Угорщини); спе-

ціальні лінгвістичні методи редагування і перекладу 

інформації з румунської, угорської, англійської мов. У 

межах основного аналізу організації професійної під-

готовки майбутніх учителів початкової освіти застосо-

вано такий комплекс емпіричних методів: метод опису 

із прийомами порівняння, синтезу й узагальнення тео-

ретичної інформації та практики професійної підгото-

вки; методи порівняльного та факторного аналізу зіб-

раного матеріалу; метод симптоматичної статистики 

(для кількісного зіставлення особливостей дисципліна-

рного навантаження на спеціальності вчителя початко-

вої освіти з метою виявлення їх якісних характерис-

тик).  

Результати дослідження  

Для вивчення систем педагогічної освіти у країнах 

Східної Європи ми обрали освіту Румунії та Угорщини 

як країн Вишеградської четвірки, близьких Україні 

щодо історичного, економічного, культурного розви-

тку, країни, які є членами Європейського Союзу.  

Актуалізація науково-педагогічних досліджень 

освітніх систем Угорщини та Румунії зумовлена не 

тільки накопиченням і класифікацією інформації щодо 

системи освіти, навчальних закладів, нормативно-за-

конодавчої бази освітньої галузі, а також й аналізом ре-

зультатів та їх упровадженням у вітчизняну освітню 

сферу, предмет наукових досліджень системи освіти 

цих країн є недостатньо вивченим, але зважаючи на не-

великий період перебування у складі ЄС, держави зро-

били крок уперед у розбудові національних освітніх 

систем. Розвиток системи педагогічної освіти, зокрема 

в Румунії та Угорщині, приймаються в нашому дослі-

дженні як прогресивне джерело перебудови та онов-

лення вищої школи, розв’язання актуальних питань те-

перішнього і майбутнього часу (Олійник, 2016, 63; 95).  

Для того, щоб порівняти найважливіші професійні 

характеристики з підготовки вчителів Угорщини та Ру-

мунії, на нашу думку, ми повинні почати з аналізу си-

стем вищої освіти кожної країни. 

У Румунії професійна підготовка учителів почат-

кової освіти здійснюється за паралельною моделлю 

здобуття вищої освіти (відповідно до якої теоретична і 

практична підготовка здійснюється одночасно). У той 

же час навчальна програма з підготовки майбутніх 

учителів початкової освіти в Румунії спрямована на по-

єднання наступності між системами дошкільної та шкі-

льної освіти відповідно до європейських стандартів 

(Tunde, 2002). 

Сучасна модель професійної підготовки педагогів 

у Румунії ґрунтується на чотирирічному навчальному 

плані. У 1989 р. ухвалено введення проміжного циклу 
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між університетським навчанням (отриманням дип-

лома) і докторантурою. Університетські курси магіст-

ратури тривалістю один-два роки гармонійно допов-

нюють існуючу архітектуру вищої освіти країни. У 

1998-1999 рр. було запроваджено державну децентра-

лізовану систему визнання залікових одиниць на доб-

ровільній основі, сумісну з ECTS: один семестр еквіва-

лентний 30 заліковим одиницям (Олійник, 2016). 

Перед упровадженням Болонського процесу (по-

чинаючи з 2005 р.) коледжі були закладами вищої 

освіти з коротким терміном підготовки вчителів трива-

лістю 3 роки, що охоплював 180 ECTS, і навчальний 

процес здійснювався відповідно до навчальних про-

грам, розроблених на кафедрах для початкової та до-

шкільної освіти (Velea, 2011). 

Професійна педагогічна підготовка є частиною 

основної навчальної програми та включає курси з 

освіти, психології освіти, предметно-дидактичні та 

практичні заняття в школах. Навчальна програма 

включає обов’язкові і факультативні навчальні дисци-

пліни. До обов’язкових дисциплін належать: іноземна 

мова, основи педагогіки, теорія і методологія навчання 

та оцінка навчальної діяльності учнів, теорія освіти, 

логіка, інші навчальні предмети, методика їх викла-

дання (наприклад: музика та викладання музики), 

практична робота, методологія дослідження освіти, пе-

дагогіка дошкільної освіти, психолого-педагогічне 

консультування, виховання дітей з особливими потре-

бами, соціологія освіти, комп’ютерне навчання та ін. 

Факультативні дисципліни: методи інтелектуальної 

роботи, освітня політика, альтернативна освіта, зако-

нодавство та права дітей тощо. Професійна підготовка 

завершуються шляхом складання студентами іспиту, 

розробленого за критеріями, визначеними Міністерст-

вом освіти. Випускники бакалаврського рівня можуть 

завершити своє навчання, а за наявності бажання мо-

жуть продовжити його на другому циклі вищої освіти 

– магістерському рівні.  

Кафедри початкової та дошкільної освіти входять 

в організаційну структуру факультетів психології та 

педагогіки, що мають філії в різних містах – їх загальна 

кількість складає понад 40 одиниць на національному 

рівні (Velea, 2011). 

У програмах Міністерства освіти Румунії у про-

цесі підготовки вчителя початкової освіти передба-

чено, що результатом підготовки вчителя початкової 

освіти є здобуття компетентностей (наукових, психо-

лого-педагогічних; практичних; управлінських; інсти-

туційних; моральних), які визначені професійними 

стандартами (Cucoş, 2014).  

Проаналізувавши навчальні програми з професій-

ної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в 

Румунії, можемо зазначити, що під час навчання сту-

денти здобувають такі професійні кваліфікації: вихова-

теля дітей дошкільного віку, вчителя 1-4 класів почат-

кової школи, вчителя іноземної мови у 1-4 класах по-

чаткової школи та 5-8 класах середньої школи. 

Систему закладів вищої освіти, які надають осві-

тні послуги з педагогічної освіти, складають педагогі-

чні коледжі та педагогічні факультети університетів.  

В Угорщині професійна підготовка майбутнього 

вчителя відбувається за схемою 3 + 2 роки навчання 

(термін підготовки бакалавра – 3 роки, магістерська 

підготовка – 2 роки) (Mózes, 2002). Проте, в процесі 

створення та запровадження нової системи підготовки 

майбутніх учителів у її розробників виникли сумніви 

щодо ефективності вирішення цієї проблеми (Dinya, 

2002). Найбільшим питанням було запровадження реа-

льної мобільності студентів та викладачів на всіх рів-

нях системи вищої освіти та всіх формах навчання 

(Barakonyi, 2003). 

Цікавим, на нашу думку, є досвід поєднання дода-

ткових педагогічних спеціалізацій в Угорщині. Студе-

нти розпочинають навчання за обраними напрямами 

підготовки. Додаткову спеціалізацію вони обирають на 

власний розсуд, це може бути вчитель іноземної мови, 

виконання виховних обов’язків у спеціальних загаль-

ноосвітніх навчальних закладах, логопед, філософ, ді-

ловод (4/2013. (I. 11.). 

Студенти, які обрали спеціалізацію вчителя поча-

ткової освіти за основними напрямами, повинні вико-

нати 100 кредитів. Ще десять кредитів вони отриму-

ють, якщо вивчають дисципліну за власним вибором та 

пишуть кваліфікаційну роботу. Студенти першого ку-

рсу, які навчаються за обраною спеціалізацією вчи-

теля, повинні обрати навчальний модуль з іншої педа-

гогічної спеціалізації, який складає 50 кредитів, а та-

кож пройти курс навчання з психолого-педагогічних 

дисциплін, що забезпечить 10 кредитів. Загальний 

принцип навчання полягає в тому, що за такої системи 

навчання студенти отримають достатньо базових знань 

для продовження навчання в магістратурі за двома спе-

ціальностями. Для здобуття ступеня бакалавра вони 

повинні накопичити не менше 180 кредитів (Borkach, 

2003). 

За змістом психолого-педагогічних модулів осно-

вна підготовка вчителів зазвичай включає курси з тео-

ретичних основ психології, історії, педагогіки, соціаль-

ної педагогіки та вступу до спеціалізації. Співвідно-

шення теоретичного та практичного навчання у такій 

навчальній програмі складає 60-40%. 

Під час магістерської підготовки студент повинен 

пройти 150 кредитів, з них 30 – відводиться на прохо-

дження педагогічної практики, що охоплює один се-

местр наприкінці навчання. Метою її проходження є 

практична підготовка майбутніх вчителів. Вони по-

винні мати можливість виконувати загальні освітні за-

вдання, пов’язані з педагогічною діяльністю, педагогі-

чними дослідженнями, плануванням та розвитком у га-

лузі загальної та професійної освіти, освіти дорослих 

та продовжити навчання в докторантурі (аспірантурі). 

Одним із найважливіших завдань з підготовки магіст-

рантів було усунення кількісних та якісних відміннос-

тей в процесі навчання студентів у обсягах знань, здо-
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бутих ними, які виникають унаслідок асиметрії нав-

чання за двома спеціальностями під час підготовки на 

рівні бакалаврів. Тому студенти, які здобувають сту-

пінь магістра за основним педагогічним напрямом (ос-

новна спеціальність), повинні здобути 30 кредитів. 

Вони відводяться на вивчення методик навчання, прак-

тики в класі, дисципліни з вільного вибору та профе-

сійної підготовки з обраної навчальної дисципліни. Та-

ким чином, повна підготовка за базовою спеціальністю 

на рівні «магістр» становить 130 кредитів. 

У 2012 р. в Угорщині був прийнятий закон про збі-

льшення часу з підготовки педагогічних кадрів до 5 ро-

ків за паралельною моделлю професійної підготовки 

(The Teaching Profession in Europe Practices). 

П’ятирічний термін навчання дає можливість отри-

мати дві спеціальності, що неможливо в рамках тра-

диційного бакалаврату. Навчальна програма в закладах 

вищої освіти поділяться на основні («мажор») і додат-

кові («мінор») навчальні дисципліни. Студент сам оби-

рає, які предмети він вивчатиме за основною програ-

мою, а обсяг додаткових навчальних дисциплін сту-

денти самостійно визначають згідно з додатковою 

спеціалізацією (Дьякова, 2015). 

В Угорщині загальний термін підготовки майбут-

ніх учителів початкової освіти за двоступеневою мо-

деллю складає 5,5 років (за послідовною моделлю про-

фесійної підготовки) і вимагає виконання 330 кредитів. 

Їх вивчення суттєво залежить від того, яка спеціаль-

ність була основною, а яка спеціальність була додатко-

вою.  

Для закінчення навчання у закладі вищої освіти та 

отримання диплому відповідного рівня студенту необ-

хідно захистити дипломну кваліфікаційну роботу, 

скласти держаний екзамен, а також необхідною умо-

вою є наявність свідоцтва про опанування іноземної 

мови на рівні В2 (50/2008. (III. 14.) . 

Прикладом стандартів, що регулюють результат, є 

Національні кваліфікації професійної освіти і навчання 

в Угорщині, що являють собою рамкові кваліфікації 

для всіх спеціальностей і галузей. Національні кваліфі-

кації професійної освіти і навчання в цих країнах роз-

роблялися за активної участі роботодавців. У реалізації 

стандартів важливу роль відіграють організації, що ві-

дповідають за сертифікацію випускників і акредитацію 

навчальних закладів і програм навчання (Salamucha, 

2004; Schifirnet, 1997). 

Характерною особливістю для розробки стандар-

тів у навчальних закладах Румунії є те, що Державний 

стандарт передбачає спільну підготовку фахівців для 

початкової та дошкільної освіти, репрезентуючи інва-

ріантні та варіативні складові, окреслює освітні галузі 

(напрями підготовки, спеціалізацію), розподіл годин 

між ними, визначає гранично допустиме навантаження 

та загальну кількість навчального часу (Олійник, 

2016). 

Зазначимо, що у цих країнах не існує значної різ-

ниці між рівнями теоретичного та практичного нав-

чання (19% від загальної тривалості навчання в Угор-

щині та 18% в Румунії).  

У Румунії навчальні програми з підготовки майбу-

тніх учителів для всіх закладів вищої освіти є однако-

вими, а в Угорщині навчальні програми складаються у 

кожному закладі вищої освіти індивідуально, але є од-

накові кваліфікаційні вимоги, затверджені в програмі 

чотирирічного навчання (1995 р.). Слід зазначити, що 

в Угорщині у кожному закладі вищої освіти приведені 

навчальні плани до кваліфікаційних вимог, та відпо-

відно до конкретної освітньої навчальної програми ві-

дбувається залучення фахівців з конкретного напряму 

професійної підготовки. Провівши порівняльний ана-

ліз навчальних програм, констатуємо, що в обох краї-

нах вони є подібними за академічним та практичним 

спрямуванням (Tünde, 2002). Відповідно: мова та літе-

ратура (угорська чи румунська), математика, природ-

ничі науки, суспільні науки, вокально-хорова музика, 

фізичне виховання та спорт, художня освіта та інші ди-

сципліни. Хоча предмети, які з’являються на рівні осві-

тніх програм, свідчать про відмінності, проте фахова 

педагогіка присутня в обох системах професійної під-

готовки. В угорському навчальному плані вивчається 

така навчальна дисципліна як іноземна мова, однак 

більш ґрунтовно іноземні мови вивчаються в Румунії, 

які є частиною спеціалізації з навчання майбутніх вчи-

телів початкової освіти. 

При вивченні психологічних дисциплін в обох 

країнах передбачається виконання таких завдань: озна-

йомити студентів з найважливішими науковими теорі-

ями та напрямами розвитку психології, характеристи-

ками особистості, факторами і етапами її розвитку; 

дати характеристику кожному віку людини; ознайо-

мити з факторами, що впливають на розвиток особис-

тості та його наслідки; ознайомити із законами розви-

тку людини; елементами соціальної поведінки. Крім 

того, у блоці психологічних дисциплін розглядається 

здатність студентів ознайомлюватися з методами та те-

хнологіями розвитку особистості дитини та групи, а та-

кож саморозвитку; вивчаються способи визначення та 

вирішення освітніх конфліктних ситуацій; студенти 

отримують навички психологічного спостереження та 

аналізу, використання простих методів психологічного 

тестування та психологічного аналізу. 

Блок педагогічних дисциплін є структурованим, 

щоб максимально досягти цілей навчання: ознайомити 

з історію освіти; вивчити зміст концепції початкової 

школи відповідно до державних нормативно-правових 

документів; проходження педагогічної практики. За-

вданнями навчання є: надання студентам можливості 

ефективно спілкуватися, планувати, організовувати, 

впроваджувати та оцінювати навчальний процес; про-

ходити практику, формувати компетенції; об’єктивно 

оцінювати власну та учнівську діяльність тощо. 
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До відмінностей у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової освіти відносимо три-

валість навчання на бакалаврському рівні вищої освіти 

(в Угорщині вона становить 4 роки, тоді як у Румунії – 

3 роки); отримання професійних кваліфікацій (за руму-

нською системою професійної підготовки вчителя по-

чаткової освіти випускник отримує спеціалізацію за 

трьома напрямами (вихователь дітей дошкільного віку, 

вчитель початкової школи та вчитель іноземної мови), 

а за угорською системою професійної підготовки пе-

редбачається отримання випускниками тільки двох 

спеціалізацій (вихователь дітей дошкільного віку, вчи-

тель початкової школи (Tünde, 2002).  

Навчальні плани у двох країнах обов’язково вклю-

чають вивчення психології та педагогіки. 

 

Таблиця 1. 

Порівняльний аналіз блоку психолого-педагогічних дисциплін, які викладаються  

при підготовці вчителів початкової освіти у Румунії та Угорщині (Tünde, 2002) 

Блок психолого-

педагогічних дис-

циплін 

Румунія Години на 

тиждень / се-

местр 

Угорщина Години на 

тиждень 

/семестр 

П
ед

а
г
о

г
ік

а
 

 Історія педагогіки 2/IV 

 

Історико-теоретичні основи 

освіти 

3/I 

 

Вступ до педагогіки 2/I Загальна педагогіка  2/I 

Дидактика 3/II Дидактика 3/II 

Теорія виховання 3/IV Теорія виховання 3/IV  

 Виховання талановитих 

і проблемних дітей 

2/VI 

 

Диференціація педагогіки 2/V 

 

– – Прикладна педагогіка 2/IV 

Дошкільна освіта 2/I – – 

Педагогіка гри  2/III – – 

Методологія наукових до-

сліджень  

2/V – – 

Соціологія освіти 2/V – – 

П
си

х
о

л
о
г
ія

 

Загальна психологія 3/І Вступ до психології 1/ІІ 

Психологія розвитку 2/ІІ Розвиток особистості та пси-

хологія розвитку 

3/ІІ 

– – Соціально-педагогічна пси-

хологія 

2/ІІІ 

 Спеціальна освіта 2/VI 

 

Психологія розладів розви-

тку особистості 

2/V 

 

Примітка:  – факультативні курси  

 

Проаналізувавши навчальні програми за предме-

тами (блок психолого-педагогічних дисциплін) з нав-

чальних планів, можна стверджувати, що хоча назви 

навчальних дисциплін іноді відрізняються за навчаль-

ними програмами (блок психолого-педагогічних пред-

метів), але ми виявили подібність у навчальних пред-

метах, навіть у їх вивченні в однакових півріччях та од-

наковій кількості навчальних годин (Tünde, 2002). 

Зазначимо, що у східноєвропейському регіоні ро-

звиток системи вищої освіти відбувається за умов зна-

чного кількісного збільшення закладів вищої освіти та 

поліпшення якості надання освітніх послуг у поєд-

нанні з глобальним масштабом єдиного європейського 

простору вищої освіти та постійної конкуренції закла-

дів між собою (Kozma, 1996). Збільшення кількості за-

кладів вищої освіти відбувається як в Румунії, так і 

Угорщині, однак, це не обов’язково є показником якіс-

ного покращення надання освітніх послуг.  

Таким чином, румунська та угорська системи 

освіти перебувають у безперервному процесі реформу-

вання відповідно до вимог часу. Приєднання до Боло-

нського процесу та перехід до двоступеневої системи 

навчання кардинально змінило систему вищої освіти в 

країнах. Навчання в коледжах та університетах було 

реорганізовано на бакалаврський та магістерський рі-

вні вищої освіти. Зазначимо, що сучасні університети 

різних типів стикаються із впливом складних політич-

них, соціально-економічних та культурних факторів, 

які роблять їх операційне середовище неоднозначним 

та суперечливим (Klochkova, 2017). 

Так, завдяки затвердженню єдиної навчальної 

програми та кваліфікаційних вимог, починаючи з 2006-

2007 рр., в Угорщині навчання у всіх закладах вищої 

освіти здійснюється за однією освітньою програмою. 

Зробити зміни в типовому навчальному плані у коле-

джах та університетах можливо тільки у варіативній 

частині. З 2003 р. кредитно-модульна система нав-

чання була впроваджена у всіх закладах вищої освіти 
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Угорщини. Один кредит вимагає 30 годин навчання, а 

один курс семестру складається з 30 кредитів. У 2006 

р. після ретельної підготовки була затверджена навча-

льна програма та кваліфікаційні вимоги щодо підгото-

вки вчителів, основна частина програми спрямована на 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін та мето-

дик викладання відповідно до фахових спеціальностей 

(Ordinance of Ministry of Education No. 15/2006. (IV. 3.). 

Один семестр відводиться на проходження педагогіч-

ної практики. На всіх педагогічних спеціальностях 

було запроваджено здобуття фахових педагогічних 

компетенцій лише після здобуття базової вищої освіти. 

Законодавчо була закріплена вимога, що випускники 

університету мають право працювати у школах лише 

після отримання ступеня магістра. 

Ми виділили основні риси здобуття вищої педаго-

гічної освіти у закладах вищої освіти Румунії та Угор-

щини після впровадження Болонської моделі нав-

чання: 

- кваліфікацію вчителя початкової освіти можна 

отримати лише після того, як студент здобув ступінь 

бакалавра; 

- спеціальність вчителя, перелік навчальних дис-

циплін, які випускник має право викладати в школі, ви-

значаються конкретними модулями з різних дисцип-

лін, які він вивчав під час магістерської підготовки; 

- необхідність складання вступних іспитів для на-

вчання на рівні магістр; 

- під час професійної підготовки студенти обов’яз-

ково мають пройти педагогічну практику. 

Cпільним, на нашу думку, для румунської та уго-

рської систем педагогічної освіти є прагнення сформу-

вати систему професійної підготовки майбутніх учите-

лів, поєднуючи національні традиції з прогресивними 

європейськими педагогічними ідеями та суспільними 

вимогами. 

Висновки  

Порівняльний аналіз організації професійної під-

готовки майбутніх учителів початкової освіти в Руму-

нії та Угорщині надав змогу встановити, що дисциплі-

нарне навантаження та фахові кваліфікації загалом 

майже еквівалентне, проте одночасно виявив деякі ро-

збіжності.  

1. У Румунії та Угорщині використовують ступе-

неву структуру здобуття вищої освіти відповідно до 

Болонської системи, однак, в Угорщині використову-

ють 2 моделі професійної підготовки майбутніх вчите-

лів: вертикальна модель використовується в універси-

тетах країни, згідно з якою студенти здобувають квалі-

фікацію вихователя дітей дошкільного віку і вчителя 

початкової освіти на рівнях вищої освіти: бакалавр та 

магістр; горизонтальна модель – відповідно до якої 

професійні компетенції майбутні учителі початкової 

освіти здобувають в коледжах (бакалаврський рівень 

вищої освіти); 

2. Щодо особливостей предметного наповнення 

навчальних програм із професійної підготовки майбу-

тніх учителів початкової освіти, в обох країнах психо-

лого-педагогічні дисципліни займають значну частину 

навчальних програм.  

3. Особливістю румунської фахової кваліфікації є 

спеціалізація «Викладач початкової освіти» з фахо-

вими компетенціями вихователя дітей дошкільного 

віку, вчителя 1-4 класів початкової школи, вчителя іно-

земної мови у 1-4 класах початкової школи та 5-8 кла-

сах середньої школи за програмами підготовки бакала-

врів та магістрів. Цікавим, на нашу думку, для вітчиз-

няної системи професійної підготовки майбутніх педа-

гогів є угорський досвід, де студенти спеціальності 

«Вихователь дітей дошкільного віку та вчитель почат-

кової освіти» можуть самостійно обирати навчання за 

додатковою спеціалізацію. 

4. Використання румунського та угорського дос-

віду щодо структурно-змістової модернізації профе-

сійної підготовки майбутніх вчителів початкової 

освіти в Україні передбачає запровадження таких нага-

льних завдань: розширення дисциплін психолого-пе-

дагогічного блоку з конкретизацією фахової спрямова-

ності для галузі початкової освіти; запровадження і по-

ширення фахової кваліфікації «Вихователь дітей до-

шкільного віку та вчитель початкової освіти», зокрема 

за програмою підготовки магістрів із розробкою нав-

чальних програм та навчальних комплексів необхідних 

дисциплін.  

Наші подальші дослідження плануємо проводити 

у напрямі вивчення інноваційних підходів до профе-

сійної підготовки майбутніх вчителів початкової 

освіти в країнах Східної Європи у системі ступеневої 

педагогічної освіти. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FUTURE PRIMARY  

SCHOOL TEACHERS TRAINING IN ROMANIA AND HUNGARY 

The paper aims to present the results of a comparative analysis of the systems of future primary school teachers 

training in Hungary and Romania. It has been found that, in Romania and Hungary, the level structure of higher education 

is used according to the Bologna system; however, in Hungary, there are two models of future teacher training: a vertical 

model is used in the universities of the country, according to which students receive a qualification of a preschool or 

primary school teacher based on Bachelor’s and Master’s degrees; and a horizontal model, according to which profes-

sional competences are acquired by future primary school teachers at colleges (Bachelor's degree). The achievements of 

the Romanian and Hungarian pedagogical experience have been highlighted, which can be used to modernize the process 

of future primary school teachers professional training in Ukraine, namely: increasing the number of psychological and 

pedagogical disciplines with specification of professional focus for the primary education field; the introduction of a 

“Teacher of Primary Education” qualification in the domestic system of pedagogical education providing students with 

professional competencies of a preschool teacher; a teacher of 1-4 grades of primary school, a foreign language teacher 

in 1-4 grades of primary school and 5-9 grades of secondary schools in bachelor’s and Master’s programs with the possi-

bility of choosing an additional specialization. 

Keywords: professional training, future teachers, primary education, Romania and Hungary. 
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