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У статті визначені основні історичні етапи розвитку вищої педагогічної освіти , які є характерними для
одинадцяти країн – членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (Азербайджану,
Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови Росії, Румунії України та Туреччини). На підставі
аналізу наукових досліджень здійснюється порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної
освіти у цих країнах.
Ключові слова: Чорноморський регіон, педагогічна освіта, етапи розвитку, реформи.

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку сфери педагогічної освіти в країнах
Чорноморського регіону мають місце значні зміни – структурне оновлення,
модернізація змісту й методів підготовки вчителів, запровадження нових форм
зв’язку між професійною підготовкою вчителя та школою, посилення взаємодії між
національними системами підготовки вчителів різних країн.
У 90-х роках XX століття у зв’язку з розвитком єдиного європейського
освітнього простору міжнародний педагогічний лексикон доповнюється новим
феноменом «Європейський вимір в освіті» (European Dimension in Education). У
цьому контексті не можна не враховувати вплив країн Чорноморського регіону –
Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Росії, Молдови, Албанії, Греції, Азербайджану,
Вірменії, що з 1992 року є, так само, як і Україна, учасниками Чорноморського
економічного співробітництва (BSEC), на вітчизняні освітні процеси. 1997 році з
метою розвитку співробітництва та ефективної взаємодії у освітній, науковій та
культурній сферах університетів та інших організацій держав-учасниць BSEC була
заснована Мережа університетів Чорноморського регіону (BSUN). У освітньому
просторі країн Чорноморського регіону навчається близько 5 мільйонів студентів,
працює до 400 тисяч викладачів.
Теорія і практика зарубіжного освітнього процесу стала предметом
дослідницького зацікавлення провідних українських науковців (Н. Абашкіної,
Г. Алєксевич, О. Глузмана, Г. Єгорова, О. Ковязіної, Т. Кошманової, О. Овчарук,
О. Олексюка, Т. Осадчої, Л. Латун, Б. Мельниченка, О. Рибак, Т. Панського,
Л. Пуховської, В. Семілетко, І. Фольварочного та інших). Але проблема підготовки
педагогічних кадрів у країнах Чорноморського регіону у другій половині XX – на
початку XXI століть тривалий час залишалася поза увагою провідних учених, що й
обумовило наш науковий інтерес.
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Метою статті є висвітлення процесу становлення та розвитку систем вищої
педагогічної освіти країн Чорноморського регіону в історичній ретроспективі у
відповідності до визначених історичних етапів її становлення.
Безперечно, вдаючись до порівняльного аналізу стану вищої педагогічної
освіти у країнах Чорноморського регіону, конче необхідно виокремити такі
історичні етапи цього процесу, що відповідали б реаліям соціокультурного розвитку
усіх країн союзу. На нашу думку, в історії вищої педагогічної освіти країн
Чорноморського регіону актуальними є три історичні етапи:
І етап – утворення національних систем вищої освіти. Він охоплює період зі
відкриття першого вищого навчального закладу університетського типу до
демократичних перетворень в країні на початку ХХ ст.
ІІ етап – новітньої історії розвитку національних систем вищої педагогічної
освіти країн Чорноморського регіону. Хронологічні межі цього етапу обіймають
проміжок від початку демократичних перетворень у країні до масштабних
геополітичних змін, що припали на 90-ті роки ХХ століття
ІІІ етап – створення єдиного європейського освітнього простору. Цей етап
обмежуються рамками від масштабних геополітичних світових змін 90-их років ХХ
століття до теперішього часу.
На підставі системно-історичного аналізу основних етапів становлення вищої
освіти в пострадянських країнах Азербайджані, Албанії, Молдові, Вірменії та Грузії
вважаємо, що процеси утворення і формування національних систем вищої освіти у
вищезазначених країнах відбувалися у період новітньої історії їх розвитку. Отже,
можемо припустити, що ці країни сьогодні перебувають на другому етапі розвитку
власних систем вищої педагогічної освіти, завдяки «штучному форсуванню»
процесу модернізації за рахунок реформ «згори», спричиненим прямим, а частіше
опосередкованим тиском (конкуренцією) більш розвинених країн. Як результат,
вважає О. Марченко, насадження тих форм суспільних відносин, які ще не отримали
адекватної підтримки у соціально-економічній структурі і масовій свідомості та
подекуди суперечать соціокультурній специфіці суспільства [14, с. 258]. Cьогодні
спостерігається чітка тенденція до переходу к третьому етапу країн пострадянського
освітнього простору, оскількі вищеперераховані країни тільки в останнє десятиріччя
стали учасниками Болонського процесу.
У відповідності з визначеними етапами наведемо основні системно-історичні
характеристики систем вищої педагогічної освіти країн Чорноморського регіону.
1. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Першою країною, яка досить швидко намагається модерніувати свою власну
систему у відповідності з західноєвропейскою моделлю вищої освіти є
Азербайджан. Революційні події, що відбулися на початку ХХ століття призвели до
суттєвих змін у всіх сферах життя в Азербайджані. Погоджуємося з думкою
Г.Ахмедова, який стверджує, що анексія Азербайджана Росією на початку ХІХ
століття ознаменувала собою важливий поворот в історичній долі
азербайджанського народу та вирішила наперед увесь подальший рух соціально-
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економічного, політичного та культурного розвитку країни [8, с. 94]. Вищезазначена
історична подія, незважаючи на жорсткий пресінг царської влади, об’єктивно
відповідала інтересам народу країни. Вагомий вплив на світогляд азербайджанських
педагогічнних кадрів надала прогресивна російська культура, передова педагогічна
думка, усталена система освіти та викладання. Прогресивні суспільні ідеї, що
виникли на російському підгрунті, у тому числі у галузі педагогіки та просвіти,
розповсюджувалися та укріплялися в Азербайджані.
Головною подією першого етапу становлення й розвитку системі вищої освіти
в країні було відкриття 15 листопада 1919 року Бакінського державного
університету, контингент студентів якого у 1919-1920 навчальному році складав
1094 чоловік, 217 з яких були вільними слухачами. У той же час на території
Азербайджанської демократичної республіки фунціонувало 15 вищих початкових
училища у Баку, Геокчаї, Кубе, Кусарах, Сальянах, Ленкорані, Шемахе, Пришибі,
Гянджі, Гєрюсі, Агдаші, Нухі, Шуші, Казахі та Закаталах, які утримувалися за
державні кошти [2, с. 82]. Створення першого вищого навчального закладу
університетського типу в країні і початок перших демократичних перетворень
хронологічно співпадають.
У 1919-1920 навчальному році у парламент були внесені законопроекти про
відкриття реального училища у Геокчаї та вчительских семінарій зі зразковими при
них училищами: у Баку – жіночої, Шуші – чоловічої. На підставі договору із
Туреччиною, підписаного 4 червня 1918 року, в Азербайджан прибули 50 радниківвчителів, які складали підручники, готували методичні посібники, викладали у
націоналізованих школах і та ін [2, с. 82].
Зазначимо,
що події, які відбувалися на першому етапі, пов’язані зі
становленням радянської вищої педагогічної школи. Саме тоді була започаткована
фундація системи вищої педагогічної освіти країни.
У той же час були засновані: Азербайджанський Інститут Вчителів (1929 р.),
Азербайджанський
державний
педагогічний
університет
(1930
р.),
Азербайджанський університет кооперації (1930 р.), Гянджинський державний
університет (1939 р.), Нахічеванський державний університет (Нахічеванська
Автономна Республіка) (1967 р.), Азербайджанський університет мов (1973 р.), які
стали першими вищими педагогічними навчальними закладами Азербайджанської
Республіки.
Початок другого етапу розвитку вищої педагогічної освіти припадає на 1991 р.,
який став переломним для усіх колишніх республік СРСР. Цей етап
характеризується масштабним реформуванням системи вищої освіти країни у
відповідності до Закону про освіту, що був прийнятий у 1992 році за моделлю
західноєвропейських вищих навчальних закладів. Зазначимо, що у 2005 році країна
стає учасницею Болонського процесу.
Сьогодні система управління освітою в країні є централізованою. Управління
та фінансування державними вищими педагогічними навчальними закладами
здійснюється Міністерством освіти Азербайджанської Республіки. Особливе місце у
системі освіти республіки посідає державна комісія з прийому студентів. Вона
здійснює планування та централізоване проведення прийому студентів, розробляє
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правила прийому у вищі та середні спеціальні навчальні заклади, проводить іспити,
підготовку до проведення організаційних, науково-методичних і проектних робіт,
комп’ютерних
технологій
у
відповідності
з
державною
політикою
Азербайджанської Республіки; готує пропозиції на основі системного аналізу і
прогнозування розвитку вищої та середньої спеціальної освіти на основі результатів
вступних іспитів; досліджує потреби у спеціалістах та здійснює моніторінг змін та
вдосконалює структуру освіти і номенклатуру спеціальностей; проводить на основі
тестової системи відповідні заходи, що доручені державою. Державна комісія з
прийому студентів
повністю самостійна і підпорядковується безпосередньо
Президенту Азербайджанської Республіці.
У сучасній системі вищої освіти Азербайджанської Республіки функціонують
35 державних та 16 приватних вищих навчальних закладів. Контингент студентів в
країні складає 110000 чоловік. Зазначимо, що у системі вищої освіти країни
працюють 15000 викладачів, при цьому співвідношення викладач/студент становить
1/11. Для Республіці Азербайджан характерні досить високий рівень грамотності
населення та порівняльно високі освітні стандарти. Сучасну систему вищої
педагогічної освіти у країні утворюють Азербайджанський державний педагогічний
університет, Бакінський слов’янський університет, Нахічеванський Інститут
Учителів та Азербайджанський Інститут Учителів (м. Баку), філії якого розташовані
в 11-ти містах країни де здійснюється підготовка педагогічних кадрів за 20
спеціальностями.
2. СТАНОВЛЕННЯ
РЕСПУБЛІЦІ АЛБАНІЯ

СИСТЕМИ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Досить цікавою у науковому плані і самобутньою є система вищої освіти
Республіки Албанії – другої країни – члена Чорноморського економічного
співробітництва. Історія Албанії є досить давньою та багатою на історичні події:
перші спогади про неї зустрічаються вже у ІІ тисячолітті до н. е. В минулому
теріторія сучаної Албанії була населена ілірийцями, але незважаючи на
неоднократні вторгення римлян, славян та турок, албанцям вдалося зберегти свою
етнічну самобутність. У період тривалого турецького панування відбувся масовий
перехід населення із християнства у мусульманство, яке у наш час є переважною
релігією у країні.
У 1947 році відкрито перший науковий заклад – Інститут наук з трьома
відділеннями (мови та літератури; історії, соціології та економіки; природничих
наук), а у 1973 році - Академія наук Республіки Албанії. Тиранський університет
відкрито у 1957 році. Контингент студентів цього вузу сьогодні налічує 12 тисяч
осіб [2]. Створення першого вищого навчального закладу університетського типу в
країні і початок перших демократичних перетворень хронологічно співпадають.
Таким чином, початком першого етапу вважається 1957 рік.
Цей етап
характеризується створенням у країні більшості вищих навчальних закладів, коли
було засновано систему вищої педагогічної освіти. Систему вищої педагогічної
освіти на першому етапі утворювали 3 вищі навчальні заклади: Тіранський
університет (1957 р.), Університет ім. Луід’ї Гуракучі (1957 р.), Університет
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«Олександр Джувані» (1971 р.). Ці вищі навчальні заклади зіграли провідну роль у
становленні системи вищої педагогічної освіти та ліквідації безграмотності в країні.
З 1960 року було розпочато трьохрічну реорганізацію освіти, яка була
кардинально розширена, значно підвищилася роль вищої технічної освіти.
Становлення системи освіти в Албанії було типічним для країн соціалістичного
табору. Ураховуючи те, що до 1947 року у країні взагалі не існувало жодного
вищого навчального закладу, тобто не існувало системи вищої освіти вважаємо, що
країна сьогодні знаходиться на другому етапі розвитку вищої педагогічної освіти,
початок якого, на нашу думку припадає на 1990 рік. 1990 рік в Албанії вважається
роком завершення епохи військового комунізму та світової ізоляції країні.
Більшість вищих навчальних закладів відкрилося у період між двома світовими
війнами. Освіта краще була організована у містах (особливо на півдні країни), де
було більше кадрових викладачів. Сьогодні в країні здійснюється масштабне
реформування системи освіти, кінцевою метою якого є створення системи
оцінюваня і проведення екзаменів. Сучасна албанська система освіти складається з
трьох ланок: загальна освіта; середня професійно-технічна освіта; вища освіта.
Систему вищої освіти у Республіці Албанія сьогодні утворюють 9 університетів,
включаючи 1 технічний та 1 сільськогосподарський. У країні функціонує Академія
мистецтв, 2 військових училища, а також іститути фізкультури та педагогічний.
Сучасну систему вищої педагогічної освіти країни утворюють 6 університетів:
Тіранський університет (м. Тірана), Університет ім. Екрема Цабея (м. Гірокастра),
Університет ім. Луід’ї Гуракучі (м. Шкодер), Університет «Олександр Джувані»
(м. Ельбасан), Університет ім. Фана С. Нолі (м. Корч), Університет Олександра
Моїсіу (м. Дуррес).
Сьогодні у Республіці Албанія тільки 30% учнів продовжують своє навчання у
старших класах і тільки 6% з них здобувають вищу освіту, що складає приблизно 30
000 студентів на рік, незважаючи на те, що середня і вища освіта в країні є
безкоштовною. Незважаючи на досить невисокий рівень економічного розвитку
країни, на розвиток системи вищої педагогічної освіти Урядом спрямовуються
значні кошти, завдяки чому школи, колдеджі та університети мають гарну
матеріально-технічну базу. Університети країни знаходяться на повному
державному забезпеченні.
Реформування системи освіти країни спрямоване на: підготовку і проведення
вступних іспитів до вищих навчальних закладів; розробку нової системи
оцінювання початкової освіти з математиці, албанської мови та читання;
вдосконалення системи оцінювання у системі середньої освіти; реформування
випускного іспиту наприкінці обов’язкової освіти (8 клас) та випускних іспитів за
курс середньої школи;
З метою впровадження реформи системи освіти у травні 2001 року Урядом
республіки в рамках «Проекту освітньої реформи» (1999 рік) під патронатом
Всісвітнього банку було створено NAEC (Національний Центр оцінювання та
екзаменів) як національний центр, першочерговим завданням якого є проведення
моніторінгу нової системи оцінювання та проведення екзаменів. Створений заклад
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підпорядковується безпосередньо Міністерству освіти і науки. Національний Центр
оцінювання та екзаменів отримує технічну підтримку від США та Австралії.
Сьогодні в країні ведеться активна діяльність з залучення іноземних науковців
та викладачів. Республіка Албанія приймає участь у програмі Темпус з 1992 року.
Зараз виділено 180 стипендій для навчання албанців за кордоном. Оскільки в країні
сьогодні склалася досить спокійна політична обстановка, провідні університети
Західної Європи активно співпрацюють з університетами Албанії з метою створення
кращих умов для навчання, програм, стипендій для обдарованих студентів.
Підсумовуючи вищесказане, ми можемо зробити висновок, що на початку ХХІ
століття у Республіці Албанія, незважаючи на невисокий рівень економічного
розвитку країни, спостерігається тенденція до зростання якісного рівеня освіти, що
зумовлює певні успіхи і у культурному розвитку цієї країни.
3. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

У

У контексті нашого досліджння суттєвий інтерес викликає система вищої
педагогічної освіти Республіки Болгарія - третьої країни - члена Чорноморського
економічного співробітництва.
Болгарія була звільнена від турецького ярма після російсько-турецької війни
(1878 р.). Але за Берлінською угодою вона стала незалежною князівством
турецького султанату. Перший болгарський університет було відкрито у 1888 році,
через 10 років після звільнення країни від п'ятивікового турецького ярма.
Вищезазначена подія ознаменувала собою початок першого етапу розвитку вищої
педагогічної освіти в країні. У 1908 році Болгарський принц Фердинанд оголосив
Болгарію незалежною, і вона стала суверенною країною, отримавши права
незалежної держави. До 1944 року єдиним університетом в країні був Софійський
університет ім. Клімента Охрідського. Перший етап характеризувався створенням
спеціалізованих вищих навчальних закладів (фінансових, інженерних, музичних,
мистецьких). Вони відігравали важливу роль в підготовці висококваліфікованих
фахівців, які раніше готувалися в основному в Німеччині, Франції, Австрії, Росії і
Швейцарії. Серед них Софійський університет стояв як хранитель європейських
традицій не тільки тому, що більшість його професорів були підготовлені в Європі,
але і внаслідок того, що вся його історія аж до 1944 року була насправді історією
захисту старих і створення нових європейських академічних цінностей і
університетського духу [11].
У 1946 році відбувається ліквідація монархії та проголошення Болгарської
Народної Республіки. Вважаємо, що початок другого етапу розвитку вищої
педагогічної освіти Болгарії починається із 1944 року, коли Болгарія була звільнена
від фашизму. Цей етап характеризується швидким розвитком системи вищої
педагогічної освіти, який продовжувався до кінця 1989 року. За цей час було
відкрито два університети і 25 інститутів, в основному інженерно-технічних,
медичних і ін., які створювалися в найбільш крупних містах країни. Природно, цей
процес протікав під сильним політичним, економічним, науковим і академічним
впливом Радянського Союзу. Підготовку вчителів для 5-12 класів здійснювали
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педагогічні інститути та університети, учителів початкової школи та вихователів
дитячих садків – педагогічні училища. Педагогічні дослідження у різноманітних
напрямах здійснювалися в НДІ педагогіки ім. Т. Самодумова.
З початком демократичних перетворень в Болгарії наприкінці 1989 року
починається третій етап розвитку вищої педагогічної освіти. З 15 листопада 1990
року країна носить назву Республіка Болгарія. Тоді як реформи у сфері економіки, в
сільському господарстві, в соціальній сфері проходили досить повільно, а зміни в
дошкільній, початковій і середній освіті були ледве помітними, прогрес в області
вищої освіти був в наявності. На думку Ш. Джусенбаєва, Болгарія є наочним
прикладом того, як в країні, що переживає серйозну економічну і соціальну кризу,
вища освіта була визнана найбільш надійною сферою для фінансових і
інтелектуальних інвестицій.
З 2 квітня 2004 року Болгарія увійшла до складу НАТО. З 1 січня 2007 року
Болгарія увійшла до Євросоюзу. В останні роки збільшилася кількість вищих
навчальних закладів. Сьогодні в Болгарії функціонують 42 університети і інститути
університетського рівня, 47 дву- та трирічних коледжів. В останні роки збільшилася
кількість вищих навчальних закладів. Сьогодні в Болгарії функціонують 42
університети і інститути університетського рівня, 47 дву- та трирічних коледжів.
Систему вищої педагогічної освіти країни сьогодні утворюють 11 вищих
навчальних закладів (Бургаський відкритий університет, Південно-західний
університет «Неофіт Рілскі», Університет Св. Пасія Хілендарського, Університет
Св. Кирила і Мефодія, Академія музичного та танцювального мистецтва,
Софійський університет Св.Клімента Охридського, Технічний університет
(м. Софія), Шуменський університет, Русенський університет «Ангел Канчев»,
Університет імені проф. Ассена Златарова, Фракійський університет).
Багато фахівців і осіб, які впливають на розроблення освітньої політики,
вважають вищезазначену кількість вищих навчальних закладів дуже великою для
країни з населенням 8,5 млн.чоловік. Проте тенденції до скорочення не
наголошується. У багатьох болгарських університетах відкриті педагогічні
факультети. У Софійському університеті відкрито два педагогічні факультети, на
одному з яких навчається близько 4 тис.студентів. За кількістю студентів цей
факультет поступається лише юридичному, на якому навчається більша кількість
студентів. Крім того, два крупні університети повністю спеціалізуються на
підготовці вчителів. Цей феномен важко пояснити, особливо якщо врахувати, що
більшість прогнозів не обіцяють доброго майбутнього для вчительської професії
(низька народжуваність, постійна загроза безробіття, низька заробітна плата,
низький соціальний престиж вчителя в крупних містах (слід зазначити високий
престиж в малих містах і селах). Але всупереч усім прогнозам, все більше і більше
молодих людей Болгарії хочуть стати вчителями. Пояснення цього процесу
дослідники бачать в амбітних бажаннях молодих болгар і болгарок отримати саме
університетський диплом. А це легко зробити, навчаючись на педагогічних
спеціальностях, чим по інших. На думку болгарських фахівців, наслідки цього
феномену у перспективі можуть стати негативними [11].
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Позитивно позначилася на якості навчання і децентралізація системи вищої
освіти. Тоді як в початковій і середній освіті зберігається строга централізація, в
системі вищої освіти набирає силу тенденція до децентралізації управління.
Міністерство освіти, молоді та науки Болгарії не має управлінських функцій щодо
окремих університетів. Національна рада ректорів наділена лише координаційними
функціями. Внутрішньовузівські органи управління (на рівні факультетів)
користуються високим ступенем незалежності від ректорського рівня управління.
Органи управління болгарськими університетами роблять зусилля по вирівнюванню
організаційних структур, організації навчального процесу спільно із
західноєвропейськими університетами, надають викладачам повну свободу вибору
"що і як викладати в рамках своїх дисциплін", що також повинне здійснювати
позитивний вплив на якість навчання [11].
Не дивлячись на несприятливі в цілому соціально-економічні і політичні умови,
в яких здійснювалося реформування вищої освіти в Болгарії, за порівняно короткий
час були досягнуті певні позитивні кількісні і якісні результати. Так, значно
розширилися університетські структури (збільшилася число факультетів і
спеціальностей, по яких проводиться навчання студентів). Кожен університет має
право відкривати нові факультети і напрями підготовки. В цьому відношенні
автономія болгарських університетів надає виключно широкі можливості. Крім
того, було створено шість приватних університетів. Один з них – Американський
університет в Благоєвграде.
Як наслідок вказаних структурних перетворень, швидке зростання
контингентів студентів. У період 1990-91 - 1994-95 навчальні роки. кількість
студентів болгарських університетів збільшилася з 152 до 196 тисяч, а інститутів –
зменшилася з 32 до 25 тисяч чоловік (зважаючи на перейменування деяких
інститутів в університети). Слід зазначити, що це зростання відбувалося в умовах
скорочення кількості молоді студентського віку, внаслідок низької народжуваності.
Швидко зростає кількість іноземних студентів, що навчаються в болгарських вищих
навчальних закладах, що можна пояснити високим іміджем болгарських
університетів, низькою платою за навчання іноземних громадян, а також наявністю
в Болгарії різних форм навчання, включаючи денну, вечірню, заочную, дистанційну
та інш. Сьогодні фактично кожен, хто має бажання вчитися, може стати студентом.
На початку реформ у 1990 році деякі болгарські і іноземні фахівці
дотримувалися думки, що у період кількісного зростання студентського
контингенту якість навчання знижується. Розвиток вищої освіти в Болгарії, поки що
спростовує цю думку. Конкуренція між університетами і серед професорськовикладацького складу поза сумнівом призвела до підвищення якості навчання.
Розвиток вищої освіти в Болгарії в останні роки відбувався в своєрідних
умовах, які накладали свій відбиток як на спрямованість змін, що відбуваються, так
і на їх зміст. Ш. Джусенбаєв у своєму комплексному дослідженні наводить вісім
таких умов [11, с. 139].
По-перше, реформа вищої освіти почалася за відсутності відповідної
законодавчої бази і чітко визначеної державної політики в цій сфері. Болгарські
університети працювали без сучасного закону про вищу освіту. З одного боку, це
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з'явилося причиною багатьох організаційних неладів. З іншої – подібне положення
дозволило усім вищим навчальним закладам здійснювати політику, що повністю
відповідає їх власним інтересам. В результаті, відсутність турботи про вищу освіту
з боку держави але, саме невтручання держави в справи вищої школи принесло
більше користі, чим шкоди. Такі сектори економіки як промисловість і сільське
господарство, які ніколи не були обділені турботою держави, опинилися в глибокій
кризі.
По-друге, закриття багатьох науково-дослідних інститутів, особливо в області
суспільних і гуманітарних наук. До реформи уся науково-дослідна діяльність була
сконцентрована в науково-дослідних інститутах. Сьогодні розробники політики в
області освіти і науки мають намір передати всі наукові дослідження вищим
навчальним закладам. Але до цих пір нічого конкретного в цьому напрямі не
зроблено.
По-третє, значне збільшення програм іноземної допомоги вищій школі Болгарії,
посилення американського впливу на вищу освіту країни. Не заперечуючи
важливості іноземної допомоги, болгари вважають, що її явно недостатньо для
реального поліпшення вищої освіти, оскільки кошти, які виділяють фонди під
відповідни програми спрямовуються на закупівлю офісного обладнання (зрозуміло,
в країнах, що пропонують допомогу), оплати відряджень за кордон (у країни –
донори) і проведення структурних реформ по західному зразку. На думку
болгарських фахівців, «Балкани займають пріоритетне місце в американській
політиці в області культури, освіти і релігії» [11]. Вони визнають, що американізація
Балкан є фактом, який не може бути пояснений тільки коливаннями від однієї
крайності до іншої. За даними Болгарського агентства з іноземних інвестицій,
більшість коштів із фондів, що спррямовуються до Болгарії поступають саме від
Німеччини і Великобританії, потім слідує Греція і Росія. Проте США, а не основні
інвестори роблять протягом останніх 5-6 років найбільш сильний вплив як на науку,
так і на освіту в Болгарії.
По-четверте, істотні перестановки у викладацькому складі болгарських
університетів і інших вищих навчальних закладів, які здійснюються, виходячи
більше з політичних, ніж академічних критеріях. Відповідно до Закону про освіту,
прийнятим Парламентом Болгарії в 1992 р., усі викладачі університетів, що брали
активну участь в роботі колишньої компартії, опинилися в несприятливих умовах, а
багато хто з них звільнений з роботи. На початку 1995 р. вказаний закон був
скасований, почалися нові кадрові ротації.
По-п'яте, навіть в роки тоталітарного режиму університетська автономія і
академічні свободи в Болгарії були в значній мірі збережені. Проте протягом
останніх років вони настільки розширилися, що держава втратила всякий контроль
над університетами. Цей процес мав як позитивні, так і негативні наслідки. Останні
виявилися перш за все у відсутності чітко позначених критеріїв визначення якості
навчальних курсів і програм і порядку видачі документів про вищу освіту.
По-шосте, велика текучість кадрів в Міністерстві освіти, молоді та науки
Болгарії. З 1990 р. в цій країні змінилося шість міністрів освіти, а само Міністерство
чотири рази піддавалося реорганізації. Негативним результатом цього з'явилася
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відсутність спадкоємності між міністерськими командами, нездатність виробити
чітко сформульовану державну політику в області освіти, посилення невіри
іноземних партнерів в стабільність контактів з болгарськими офіційними
представниками.
У-сьоме, безперервне зубожіння болгарського народу, відсутність перспектив
для виходу з економічної кризи найближчим часом. За даними Болгарського
інституту статистики, 60% болгар живе нижче за рівень бідності, рівень безробіття
досяг 25%, інфляція виросла до 80%.
По восьме, пред'явлення певних вимог до болгарської реформи вищої освіти з
боку Комісії з освіти і науки Європейського Союзу, Всесвітнього банку, Ради
Європи, дотримання яких обумовлює надання допомоги Болгарії вказаними
організаціями [11].
За твердженням болгарських фахівців, позитивний вплив на якість вищої
педагогічної освіти в Болгарії надає впровадження в болгарських університетах
західноєвропейських і американських навчальних програм. Велика кількість
англійських, американських і французьких університетів мають контракти з
болгарськими університетами, які передбачають підготовку студентів за їх
програмами і видачу випускникам їх дипломів.
4. СТАНОВЛЕННЯ
РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЯ

СИСТЕМИ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

У

Четвертою країною пострадянського освітнього простору є Республіка
Вірменія – повноправний член Чорноморського економічного співробітництва.
Система освіти цієї країни має багатовікову історію. Ще у ХІІІ-ХV сторіччі у
Вірменії існували вищі школи-університети. У ХVІІІ – ХІХ сторіччі армянські
освітні центри були відкртиі у Москві (Лазарянська академія), Тифлісі
(Нерсісянська школа), Ечміадзині (Геворянська академія). У країні існує історична
традиція університетської освіти, що не припинялася у період входження Вірменії
до складу Російської імперії, а потім і радянскої держави. Але початком першого
етапу розвитку вищої педагогічної освіти можна вважати 1919 рік, коли було
засновано Єреванський державний університет. Таким чином, створення вищого
навчального закладу університетського типу в країні і початок перших
демократичних
перетворень
хронологічно
співпадають.
Перший
етап
характеризується становленням та розвитком радянської вищої педагогічної школи.
У той час були засновані такі вищі педагогічні навчальні заклади: Вірменський
державний педагогічний університет ім. Х. Абовяна (1922 р.), Державний
педагогічний інститут ім. М. Налбандяна (1934 р.), Ванадзорський державний
педагогічний інститут ім. О. Туманна (1969 р.). Ці вищі навчальні заклади
започаткували систему вищої педагогічної освіти країни.
Другий етап, початок якого датується 1991 роком, коли Вірменія отримала
незалежність, характеризується масштабним реформуванням системи вищої
педагогічної освіти країни. Сьогодні підготовку професійних кадрів у Республіці
Вірменія здійснюють 23 державних вищіх навчальних заклада, де навчається
переважна більшість студентів. Сучасну систему вищої педагогічної освіти сьогодні
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утворюють 7 вищих навчальних закладів, а саме: Вірменський державний
педагогічний університет ім. Х. Абовяна (м. Єреван), Ванадзорський державний
педагогічний інститут ім. О. Туманна (м. Ванадзор), Державний педагогічний
інститут ім. М. Налбандяна (м. Гюмри), Європейська регіональна академія освіти
(м. Єреван), Армянсько-Російський Міжнародний університет «Мхітар Гош»
(м. Єреван), Гаварський державний університет (м. Гавар), Єреванський університет
ім. Грачья Ачарян (м. Єреван).
У Вірменії за останні роки у ВНЗ чисельність студентів виросла майже на 29%,
досягши 72,3 тисяч осіб. На 10 тисяч населення в Арменії на початку ХХІ століття
приходилося 226 студентів. Поряд з державними вищими навчальними закладами у
республіці функціонує також 72 недержавних ВНЗ, де в кожному з них в середньому
навчається не більш 400 студентів, у той час як у державних - більш 2300. Оскільки у
Єревані проживає значна частина населення республіки, тому у столиці зосереджено
17 державних і 50 недержавних вищих навчальних закладів[43, с. 48-50].
У системі вищої професійної освіти Вірменії за останні роки, як і в інших
державах Чорноморського регіону, активно розвивається система недержавної вищої
професійної освіти. Вищезазначене зумовлено об'єктивними економічними процесами,
пов'язаними з розвитком ринкових відносин та їхнім активним впровадженням у сферу
освіти. За останні роки у республіці в системі приватного навчання у державних вищих
навчальних закладах спостерігається тенденція до зростання кількості студентів. Так,
якщо у 1998/99 навчальному році 20,5 тисяч студентів навчалися в них на платній
основі, то в 2002/03 навчальному році - 35,3 тисяч, тобто кількість студентів зросла на
72,2%, а частка в загальній чисельності студентів збільшилася на 12,3%. Сьогодні у
країні системою платного навчання охоплено 53,5 тис. осіб, або близько 74% загальної
кількості студентів. У державному секторі освіти на платній основі навчаються 65,4%.
студентів, у приватному – 8,6 % [9, с. 49].
Більше половини загальної кількості студентів у республіці - жінки (54,1%), у тому
числі в недержавних вищих навчальних закладах 67%, а в державних - 49,7%. У
державних вищих навчальних закладах кількість жінок, що навчаються безкоштовно
складає 46,5%, на платній основі – близько 52%. Сьогодні для усіх країн світу
характерна диверсифікованість джерел фінансування професійної освіти. Майже в усіх
країнах вищим навчальним закладам надане право вишукувати додаткові джерела
фінансування при усілякому сприянні держави. Одночасно спостерігаються тенденції до
скорочення частки бюджетного фінансування і зростання плати за освітні послуги,
фінансове сприяння різних комерційних структур, фондів.
5.
СТАНОВЛЕННЯ
ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

СИСТЕМИ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Значний інтерес для нашого дослідження викликає сучасна Греція – п’ята
країна Чорноморського економічного співробітництва. Внесок цієї країни до
скарбниці світової культури, науки й освіти важко переоцінити. Україну та Грецію
об’єднують давні культурні зв’язки, які беруть свій початок ще з доби античності,
коли на території сучасної України були засновані грецькі колонії (Ольвія,
Херсонес, Пантікапей). Вищезазначені грецькі держави-поліси, залишаючись
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органічною частиною античної цивілізації, жили і розвивались у тісній взаємодії з
місцевим населенням і справляли відчутний вплив на його духовний та історичний
розвиток. Відсіль і різноманітність культурних зв’язків після прийняття Київською
Руссю християнства саме у його греко-римському варіанті. Можна навести ще
багато прикладів тісної взаємодії України та Греції протягом усього історичного
розвитку цих двох держав.
Вища освіта у Греції існує з перших років становлення нової грецької держави
(1821-1829 рр.). З 1821 року, коли розгорнулася визвольна боротьба проти
чотирьохсотрічного турецького ярма, історія Греції зробила новий виток. На
звільнених землях почали відроджувалися перші класи і школи, виникли
передумови для розвитку нової системи освіти у Греції та її розподілу на три
ступіні: початкова школа (δηµοτικό), середня школа (λύκειο) і університет
(πανεπιστήµιο). Однак офіційно вища університетська освіта у Греції була визнана
лише 22 березня 1833 року.
Початком першого етапу можна вважати 1837 рік - рік засновання першого
грецького університету, що відкрився у місті Афіни. З 1862 року він стає
Національним університетом м. Афіни, у якому функціонують чотири факультети:
теологічний, медичний, юридичний і філософський, на якому вивчалися також і
природничі науки.
Перший етап характеризується інтенсивними процесами становлення та
розвитку системи вищої освіти країни. Станом на 1904 рік у Національному
університеті м. Афіни нараховувалося вже 5 факультетів. Вивчення природничих
наук здійснюється не на факультеті філософії, а на створеному фізикоматематичному факультеті. У 1911 році від Національного університету м. Афін
відокремлюються теологічний, юридичний і філософський факультети, які увійшли
до складу створеного Університету ім. І. Каподістрії. Медичний і фізикоматематичний факультети залишилися у Національному університеті. У 1932 р.
обидва університети поєднуються за єдиною назвою «Національний університет ім.
І. Каподістрії м. Афіни» (Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνων). Проте, і дотепер
обидва відділення мають різні статути, власні прапор і печатку.
Початком другого етапу розвитку вишої педагогічної освіти в країні, є 1949 рік
– рік завершення масштабної громадянської війни. Цей етап характеризується
значним оновленням системи вищої та педагогічної освіти країни. За роки
правління країною на посадах прем’єр-міністра (1955-1963 рр., 1974-1980 рр.) та
президента (1980-1985 рр., 1990-1995 рр.) Константиноса Караманліса зроблено
досить великий внесок у розвиток вищої освіти Греції. У 1974 році створена єдина
для усіх вищих навчальних закладів рада, що вирішує проблеми розвитку вищої
школи Греції. За ці роки дві приватні промислові школи отримали статус вищого
навчального закладу (Вища Індустріальна Школа Пірея і Вища Індустріальна
Школа Салонік). Протягом останніх десяти років у Греції збільшилася кількість
студентів вищих навчальних закладів ( 1993 р. – 42 тисяч студентів, 2002 р. – 83
тисяч студентів) [1, с. 142 ]
Вступ Греції до Євросоюзу у 1981 році стало, на нашу думку, початком
третього етапу розвитку вищої педагогічної освіти, який характеризується
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системним реформуванням вищої освіти країни. У 1999 році країна приєдналася до
Болонського процесу. Вищезазначені дії Уряду країни були обумовлені
необхідністю подалання сучасної економічної кризи, підвищення темпів зростання
економіки, багата культура, тісні взаємини з іншими країнами — все це призводить
до необідності відкриття нових факультетів і започаткування нових спеціальностей,
до необхідності реформування системи вищої освіти в країні, подальшого зростання
з «класичного» рівня на більш високий і сучасний.
Сучасна «карта вищої освіти Греції» сьогодні нараховує 14 вищих навчальних
закладів, з них 2 (Афінський і Салонікський університети) є університетами з
найбільш розвиненим науково-дослідним потенціалом, 4 (університети Патр,
Янніни, Фракії і Криту) з професійною спрямованістю освіти, 2 (Афінський
політехнічний і Вища Індустріальна Школа Пірея) вищі навчальні заклади
індустріального напряму і 6 незалежних університетів.
Систему вищої педагогічної освіти Греції сьогодні утворюють 11 університетів:
Національний університет ім. І. Каподістрії (м. Афіни), Університет Пірея
(м. Пірей), Університет Західної Македонії (м. Флорина), Янінський університет
(м. Яніна),
Демократичний університет (м. Фракія), Критський університет
(о. Кріт), Егейський університет (периферія Лесбос, м. Мітіліні), Університет
Аристотеля (м. Салоніки), Патрський університет (м. Патра), Грецький відкритий
університет (м. Патра), Фессалійський університет (периферія Фессалія, м. Волос).
За своїм географічним положенням 7 вищих навчальних заклади розташовані у
Афінах і прилеглих районах, 2 – у Салоніках, по одному в районах Пелопоннесу,
Епіру і Фракії і 2 на Криті. У навчальних закладах, розташованих у столиці країни,
навчається 60% усіх студентів, у Салоніках - 30%, в інших вищих навчальних
закладах лише 10% студентського потенціалу. Таким чином, можна дійти висновку,
що відкриття чотирьох нових вищих навчальних заклади у районах, віддалених від
головних міст Греції, недостатньо посприяло розподілу університетського активу
між двома глобальними університетськими центрами (Афінами і Салоніками) та
іншими областями країни.
Сьогодні управління освітою здійснюється Міністерством національної освіти і
релігії. До основних його завдань належить оцінювання педагогічних потреб,
визначення цілей і завдань освіти, розробка законодавчої бази освітніх програм,
координація освітніх потреб та послуг шкіл, надання їм фінансової підтримки.
Сучасна система вищої освіти Греції децентралізована. Вища освіта включає
два сектори: університетський та професійно-технічний. Конституція Греції надає
університетам повну автономію та академічну свободу. Усі університети
впроваджують і удосконалюють післядипломне навчання студентів, вносять зміни у
статути відповідно до європейських стандартів, прагнучи вийти на загальнодержавний рівень.
Адміністрація усіх вищих навчальних закладів представлена однаково: ректор,
проректор і декани факультетів. Щороку ректором стає той, хто обіймав посаду
проректора у попередньому році. Проректор обирається на загальних зборах
адміністративної ради університету, а декана вибирають на відповідних
факультетах. Важливою подія у роботі вищого навчального закладу – засідання
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генерального секретаріату університету, що є основним джерелом пропозицій
законів, тем наукових досліджень та інновацій у даному університеті.
Основними напрямам реформ у системі освіти сьогодні є модернізація і якісне
вдосконалення освітньої системи із метою в подальшому подолати кризу і усунути
недоліки у сфері освіти та підготовка освітньої системи щодо відповідності
сучасними вимогам і викликам ХХ століття. Греція бере участь у міжнародних
порівняннях якості мовної, природничо-наукової та математичної грамотності PISA
(PISA-2000 та
PISA-2003). Згідно з результатами цих
показників рівень
природничо-наукової та математичної грамотності населення Греції має
статистично незначну різницю порівняно з 2000 роком: 32-е та 30-е місце серед 40
країн-учасниць.
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що система вищої освіти Греції
має потребу у заснуванні принципово нових університетів, причому нових не за
датою створення, а за організацією роботи, засобами навчання, нарешті, з новими
спеціальностями. Усі вищі навчальні заклади Греції створені за принципом
найстарішого – Афінського університету, а тому і вся університетська система
країни розгортається навколо трьох класичних факультетів: філософського,
юридичного і фізико-математичного.
6. СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ ГРУЗІЯ

Особливо цікавим об'єктом дослідження вважаємо Республіку Грузія – шосту
країну Чорноморського економічного співробітництва. Суспільні трансформації
останніх років зблизили Україну і Грузію і засвідчили, як багато спільного в долі
обох народів й в системах вищої педагогічної освіти.
Після об'єднання Грузії в 1066 році з ініціативи й за сприяння царя Давида
Будівника було засновано Гелатську академію. У Гелаті було зібрано найбільших
учених того часу, що дало підставу сучасникам назвати його «другими Афінами» [9,
с. 360]. Можливо, одним із чинників, які спонукали царя Давида створити Гелатську
академію, була подвижницька педагогічна діяльність Георгія Мтацмінделі, який після
тривалого перебування в афонському Іверському монастирі в 1060 році повернувся в
Грузію й майже одразу став навчати групу дітей і підлітків, готуючи їх до здобуття
освіти в тогочасних монастирях. У подальшому після створення Гелатської академії в
Грузії з'явилися нові педагоги, філософи й поети, серед яких особливо великий
доробок полишили Іоанн Петриці і Шота Руставелі.
Але початком першого етапу розвитку вищої педагогічної освіти Грузії будемо
вважати 1918 рік, у якому було засновано найстаріший вищий навчальний країни –
Тбіліський державний університет. Сьогодні у складі університету функціонують 5
регіональних філіалів, 4 науково-дослідних інститути, 20 факультетів, 140 кафедр,
57 науково-дослідницьких та проблемних лабораторій, 9 республіканських
наукових центрів, 7 музеїв, інформаційний центр та наукова бібліотека (3,5 млн.
одиниць збереження). Контингент студентів сьогодні складає понад 30 тисяч
чоловік. Таким чином створення першого вищого навчального закладу
університетського типу в країні і початок перших демократичних перетворень
хронологічно співпадають. Перший етап розвитку вищої педагогічної освіти Грузії
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пов’язано зі становленням радянської вищої педагогічної школи, коли у країні було
започатковано систему вищої педагогічної освіти. Саме у той час були створені такі
вищі педагогічні навчальні залади: Батумський державний університет ім. Шота
Руставелі (1935 р.), Сухумський державний університет (1932 р.), які і сьогодні
вважаються провідними педагогічними освітніми закладами країни.
Початком другого етапу вважається 1991 рік, коли Грузія отримала незалежність.
Цей етап характеризуєься саме першими перетвореннями у системі освіти. З 1996 року
дев'ятирічна освіта стає обов'язковою, а початкова, середня і вища професійна – частково
безкоштовною. Законом про освіту визначено загальні принципи участі держави в
організації, управлінні і фінансуванні системи освіти. Людина здобуває початкову освіту
на базі середньої школи, етапами якої є: дошкільна (до 6 років), обов'язкова (з 6 до 14
років), що включає початкову (6-12 років) і базову (12-14 років), загальна середня освіта
(14-17 років). Крім загальноосвітніх навчальних закладів, функціонують початкові і
середні професійні училища, коледжі, технікуми, по закінченні яких випускники
одержують дипломи й атестати про середню освіту, що надають їм право на вступ до
вищих навчальних закладів країни.
Дуже цікавим у науковому плані дослідити саме третій етап, початком якого
ми вважаємо 2005 рік, коли країна приєдналася до Болонського процесу. Сьогодні в
Грузії функціонують 26 державних і 209 недержавних вищих навчальних закладів,
континґент студентів в яких складає 163 345 осіб. 75 відсотків студентів здобувають
освіту у державних вищих навчальних закладах, а 25 % – у приватних. У секторі
освіти Грузії працюють 7,1 % населення країни, 3,5% населення – студенти [10, с.
9].
Систему вищої педагогічної освіти країни сьогодні утворюють 7 вищих
навчальних закладів: Тбіліській педагогічний інститут Іллі Чавчавадзе державного
університету (м. Тбілісі), Батумський педагогічний інститут (м. Батумі), Батумський
державний університет ім. Шота Руставелі (м. Батумі), Педагогічний університет
ім. Сулхан Сабе Орбеліані (м. Тбілісі), Сухумський державний університет
(м. Сухумі), Міжнародний чорноморський університет (м. Тбілісі), Горійській
державний педагогічний університет (м.Горі). Для системи вищої педагогічнчої
освіти країни характерні такі риси: підготовка бакалаврів (протягом чотирьох років)
та магістрів (два роки). Ці нововведення були впроваджені передусім у Тбіліському
державному університеті, а в подальшому і в інших вищих навчальних закладах
країни. Проте вони не мали системного характеру, не були належним чином
орієнтовані на радикальні зміни і вдосконалення існуючої системи освіти.
Таким чином, сьогодні вища педагогічна школа Республіки Грузія поступово
рухається від централізованої структури управління до децентралізованої,
ліберальної моделі освіти, завдяки широкій підтримці інтеліґенції країни, яка
усвідомлює необхідність проведення радикальних реформ у системі вищої освіти,
метою якої є забезпечення країни професіоналами у всіх галузях людської
діяльності.
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7. СТАНОВЛЕННЯ
РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

СИСТЕМИ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Історія становлення та розвитку вищої педагогічної освіти у сьомій країні –
Республіці Молдова – нерозривно пов’язана із заснуванням радянської вищої
педагогічної школи, а її історичні етапи співпадають із відповідними етапами у Росії
та України. У контексті нашого дослідження вищезазначене твердження стосується
також Вірменії, Азербайджану та Грузії.
Зазначимо, що історія Молдови є досить багатою, але в той же час
суперечливою. Революційні події у країні на початку ХХ століття обумовили
покращення політичної та економічної ситуації, прискорення науково-технічного
прогресу. За досить короткий термін неписьменність у країні була повністю
ліквідована. Національна система
освіти країни почала базуватися на
десятирічному обов’язковому навчанні. Випускники середніх шкіл отримали
можливість продовжувати освіту у професійних училищах, технікумах або вищих
навчальних закладах.
Створення першого вищого навчального закладу університетського типу в
країні і початок перших демократичних перетворень хронологічно співпадають.
На першому етапі (1917-1991 рр.) до розпаду Радянського Союзу та отримання
статусу суверенної держави, у країні налічувалося 13 вищих навчальних закладів з
кількістю студентів понад 53 тисяч чоловік. Цей етап характеризується створенням
і функціонуванням радянської системи вищої педагогічної освіти в країні. Систему
вищої педагогічної освіти у той час утворювали 5 вищих навчальних закладів:
Придністровський державний університет ім. Тараса Шевченка, який було
засновано у 1930 році в м. Тирасполь, Кишинівський державний педагогічний
університет ім. Іон Крянге (1940 р., м. Кишинів), Тіраспольській державний
університет (ТДУ)(1940 р, м. Кишинів), Бєлцький державний університет ім. Алеку
Руссо (1945 р, м. Бєльці), Молдавський державний університет (USM) (1946 р., м.
Кишинів). Слід зазначити, що на цьому етапі була утворена переважна більшість
вищих педагогічних закладів країни, які і сьогодні утворюють систему вищої
педагогічної освіти країни, хоча теріторіально сконцентровані у Кишиневі.
На другому етапі, який характеризується реформуванням системи вищої
освіти в країні, створенням приватних ВНЗ та приєднанням країни до Болонського
процесу у 2005 році. Сьогодні у Молдові функціонують 17 державних та 14
приватних вищих навчальних закладів. Контингент студентів налічує 126 тисяч
осіб, 80% з них здобувають освіту у державних вищих навчальних закладах, 20%
навчаються у приватних вищих навчальних закладах, 64,7% здійснюють підготовку
на денних відділеннях, 35,3% - на заочних. Систему вищої педагогічної освіти
Республіки Молдова утворюють 5 ВНЗ: Молдавський державний університет,
Белцкий державний університет, Тіраспольський державний університет,
Кішинівський державний педагогічний університет ім. Іон Крянгу, Національний
інститут фізичного виховання та спорту та 4 педагогічні коледжі. Підготовку
вихователів дитячих садків та вчителів початкової школина протягом 5 років
здійснюють університети. Підготовка викладачів вищої школи відбувається на
проязі 5-6 років в університетах, академіях та інститутах. У педагогічних коледжах
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здійснюється підготовка вихователів дитячих садків та вчителів початкової школи.
Сьогодні в країні здійснюється реформування системи освіти, внаслідок чого поряд
з існуючою системою освіти, яка зберігає колишні рівні та кваліфікації,
впроваджується нова система, рівні освіти і відповідні кваліфікації.
8. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

У

Восьмою країною та найближчим сусідом України в системі Чорноморського
економічного співтовариства є Російська Федерація. Вища педагогічна школа
Російської Федерації почала формуватися у середині ХVIII століття одночасно із
створенням перших державних вищих навчальних закладів гуманітарного і
професійно-галузевого профілів. Перший етап розпочинається у 1755 році та
характеризується створенням Московського університету – першого вищого
навчального закладу Російської імперії. Подальший розвиток системи вищої
педагогічної освіти Росії пов'язаний з Реформою освіти 1803-1804 років, коли у
відповідності з новим університетським уставом були відкриті педагогічні
інститути при Московському (1804), Казанському (1812), Дерптському (1820)
університетах. Становлення системи вищої педагогічної освіти відбувалося шляхом
реорганізації діючих і створення нових інститутів. Так, першим самостійним
педагогічним навчальним закладом став Петербурзкий університет, заснований у
1804 році на базі учительскої семінарії. На той час в інститутах навчалося по
двадцять слухачів із числа кращіх випускників університету, які вирішили
присвятити себе викладацькій справі. Майбутні вчителі вивчали предмет (науку) з
обраної спеціальності, засвоювали «наставлення у мистецтві викладати науки ясним
та систематичним чином» протягом трьох років. Особи, які завершили навчання в
інституті з відзнакою отримували ступінь магістра і залишалися викладати в
університеті. Інші випускники напралялися молодшими та старшими вчителями у
середні навчальні заклади. У 1835 році термін навчання був збільшений до 4-х років
у зв’язку з поставленим завданням «освічувати вчителів для гімназій та повітових
училищ» [5, с.65 ]. Підготовка вчителів була многопрофільною, тобто випускник
інституту мав право викладати 2-3 предмети (наприклад, випускник, який закінчив
фізико-математичний факультет викладав математику, фізику та географію. У 1859
році педагогічні інститути були ліквідовані. Замість них в університетських містах
відкрилися дворічні педагогічні курси, що проіснували до 1863 року.
У зв'язку з відкриттям мережі гімназій у 1867 році був створений вищий
педагогічний навчальний заклад - Історико-філологічний інститут у Петербургові, а
в 1875 році аналогічний інститут відкрився в Ніжині на базі Юридичного ліцею
князя Л. Безбородько. Вищезазначені інститути аж до Жовтневої революції
залишалися єдиними державними вищими педагогічними інститутами, які
здійснювали підготовку вчителів для класичних гімназій. Навчання тривало 4 роки,
посвідчення про закінчення прирівнювалося до університетського. Перші 2 року
вивчалися загальнонаукові дисципліни, на 3 і 4 курсах проводилися спеціальна та
практична підготовка [5, с.75].

85

САПОЖНИКОВ С.В.

В 60-70-х роках XIX століття були відкриті Вищі жіночі курси
університетського типу, які здійснювали підготовку викладачів, в основному для
жіночих середніх навчальних закладів і молодших класів чоловічих середніх шкіл.
Велику популярність мали Вищі жіночі курси виховательок і вчительок Д.І.
Тихомирова в Москві, Жіночий педагогічний інститут і Фребелівські курси в
Петербургові, Фребелівський інститут у Києві.
Підготовку педагогів на початку ХХ століття здійснювали поряд з державними,
вільні вищі навчальні заклади університетського типу та шість спеціальних
педагогічних вищих навчальних заклади. В.М.Бєхтєрєв організував у Петербургові
Психоневрологічний інститут (1908) - вищий медико-педагогічний навчальний
заклад для підготовки юристів, лікарів і вчителів для середньої школи. Завданням
інституту були не тільки розробка та поширення гуманітарних, природничих та
медичних наук, але й докладне вивчення психології та неврології. Інститут мав
школу для відсталих дітей, куди приймалися діти зі зниженою успішністю, нервові
та слаборозвинені [11, с.77].
Концепція двоетапної підготовки педагогів з випускників університетів була
реалізована у двох зовсім різних вищих навчальних закладах: суспільної
Петербурзької педагогічної академії Ліги освіти (1908) і державному Московському
педагогічному інституті ім. П. Г. Шелапутіна (1911). Академія втілювала ідею К. Д.
Ушинського про всебічне наукове вивчення дитини - головної фігури процесу
виховання, мала виражену науково-дослідну орієнтацію. Інститут же являв собою
реалізацію проекту піклувальника Кавказького навчального округу К. П.
Яновського, який ставив своєю метою практичну підготовку педагогів, для чого мав
у своєму розпорядженні гімназію та реальне училище. В 1914 році в Росії було 208
учительських семінарій, 53 учительських інституту, працювало 280 тисяч учителів
[5, с.65].
На другому етапі, починаючи з 1917 року, Жовтнева революція суттєво
змінила характер народної освіти в країні, систему підготовки вчителів, в якій вже
функціонувало 12 університетів, контингент студентів яких складав 33,6 тисяч осіб,
причому 60% з них припадало на Московський, Петербурзький і Київський
університети.
У 1918-20 роках були організовані спеціалізовані шкільні, дошкільні та інші
педагогічні навчальні заклади і курси, які потім поєднувалися в педагогічні ВНЗ.
Учительські семінарії були перетворені у 4-річні інститути народної освіти, інші - у
педагогічні курси для підготовки вчителів початкової школи. Зложилася наступна
система педагогічної освіти: педагогічні технікуми (з 1937 року - педагогічні
училища), педагогічні інститути та педагогічні факультети університетів. З'явилися
Академія комуністичного виховання ім. Н.К.Крупської, Другий Московський
державний університет (на базі Вищих жіночих курсів В.І.Гер’є), у Петрограді –
Державний педагогічний інститут. У 20-ті роки відкрилися в Москві Академія
трудової освіти (1920-21), Індустріально-педагогічний інститут ім. К.Лібкнехта
(1923-42 рр.), відкрилися педагогічні факультети при університетах у Владивостоці,
Вороніжу, Іркутську, Нижньому Новгороді, Пермі, Ростові-на-Доні, Саратові,
Казані. У 30-ті роки в Москві відкрилися міський і обласний педагогічні інститути.
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Була створена мережа педагогічних інститутів іноземних мов (на базі відповідних
факультетів університетів). У 1939 році відкрився Ленінградський державний
педагогічний інститут народів Півночі [4, с.29]. .
До початку Великої Вітчизняної війни вища школа нараховувала 817 вищих
навчальних заклади, у яких навчалося більш 800 тис. студентів. У 1974 році
підготовку вчителів здійснювали 400 педагогічних училищ, 199 педагогічних
інститутів, 63 університетів за денною, вечірньою та заочною формою навчання. На
педагогічних спеціальностях у вишах навчалося 1105,2 тисяч студентів, закінчило
188,1 тис. випускників [5, с. 72].
До середини 90-х років ХХ століття система вищої педагогічної освіти Росії
включала 97 державних ВНЗ. У 1996 році налічувалося близько 40 державних
педагогічних університетів, що вперше з'явилися в 1991 році. У державних вузах
отримувало освіту понад 430 тис. студентів, у тому числі понад 280 тис. за денною
формою навчання [5, с. 72]. У 1990-91 навчальному році кількість вищих
навчальних закладів у Російської Федерації збільшилася до 911, а чисельність
студентів зросла до 5 млн. осіб. На цей час діяло 514 вищих навчальних закладів з
контингентом студентів у 2,8 млн. осіб., що і перейшли під юрисдикцію Росії як
незалежної держави.
На третьому етапі – етапі створення єдиного європейського освітнього
простору, Російська Федерація приєдналася до Болонського процесу (2003 р.).
Сьогодні підготовка кадрів у напряму підготовки «Освіта і педагогіка» в країні
здійснюється у 250-ти вищих навчальних закладах, у тому числі у 78 вищих
педагогічних навчальних закладах та 53-х класичних університетах. У цей час
затверджені: Національна доктрина освіти в Російській Федерації до 2025 року
(2000 р.), «Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року» (2001
р.), «Програма розвитку системи неперервної педагогічної освіти Росії на 2001-2010
роки» (2001 р.), Програма модернізації педагогічної освіти (2003 р.), Федеральна
програма розвитку освіти у Росії (2003 р), Концепція Федеральної цільової
програми розвитку освіти на 2011-2015 роки (2011 р).
9. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
РУМУНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

У

Суттєвий інтерес до нашого дослідження становить система вищої педагогічної
освіти у Румуській Республіці – дев’ятої країни Чорноморського економічного
співробітництва.
Перший у Румунії вищий навчальний заклад – Академія Святого Сави була
заснована у 1694 році, яка стала прародителькою Університету Бухаресту. Але
початком першого етапу вважаємо 1860 рік, коли було створено Університет ім.
Олександру Іоан Куза у місті Ясси. На цьому етапі також було створено
Університет Бухаресту (1864 рік) та Університет ім. Бабеша Бойяї у місті Клуж
(1872 рік).
Початком другого етапу вважається 1947 рік – рік створення Румунської
Народної Республіки. Цей етап характеризувався побудовою освітньої системи
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відповідно до «радянського» зразка. У той час було відкрито у місті Констанца
Університет «Ovidius» (1961 рік) та у Університет Плоєшті у місті Плоєшті (1962
рік). У 70-х рр. ХХ століття в Румунії було розроблено концепцію, яка стала
основою освіти всіх ступенів. Згідно з концепцією головною метою вищої освіти
була підготовка молоді до праці. Навчально-виховний процес вищій школі мав
органічно поєднуватися з науковими дослідженнями та виробництвом [1, с. 19].
Вищезазначену глобальну стратегію було законодавчо ухвалено у 1978 році [4].
Початком третього етапу вважається 1989 рік, коли після народного повстання
в країні були проведені президентські та парламентські вибори. Країна опинилася у
перехідному періоді своєї історії. Цей етап характеризується поетапним переходом
до західноєвропейської моделі вищої освіти. На цьому етапі у 1990 році було
створено Приватний університет ім. Василя Голдіша у місті Арад. Зазначимо, що у
1999 році країна приєдналась до Болонської Декларації і стала повноправною
учасницею Болонського процесу.
Сучасну систему вищої педагогічної освіти Румунії утворюють 5 університетів:
Університет ім. Олександру Іоан Куза (м. Ясси), Університет ім. Бабеша-Бойяї (м.
Клуж), Університет Бухаресту (м. Бухарест), Університет Плоєшті (м. Плоєшті),
Приватний університет ім. Василя Голдіша (м. Арад), Університет "Ovidius" (м.
Констанца). Система вищої педагогічної освіти Румунії функціонує у відповідності з
новітніми вимогами й особливою ситуацією перехідного етапу. Вищезазначений
перехід задекларував шлях від центрального економічного регулювання до ринкової
економіки і прийняття міжнародних принципів.
Модель підготовки педагогічних кадрів у Румунії заснована на чотирирічному
навчальному плані. У 1989 році ухвалено введення проміжного циклу між
університетським
навчанням
(отриманням
диплома)
і
докторантурою.
Університетські курси магістратури тривалістю один-два роки укладаються в
існуючу архітектуру вищої освіти країни. В 1998-1999 рр. було упроваджено
державну децентралізовану систему визнання заікових одиниць на добровільній
основі, сумісну з ECTS: один семестр еквівалентний 30 заліковим одиницям.
Румунська система педагогічної освіти надає освітні послуги молоді країни, але в
той же час як суспільна субсистема безпосередньо (а іноді й опосередковано)
впливає і на усі верстви населення країни. Так, до 1990-го року у рамках
перепідготовки педагогічних кадрів кожні 5 років викладачі брали участь у “курсах
підвищення кваліфікації”, організованих 5-6 самими великими університетами
країни. Викладачі даних факультетів читали лекції і проводили семінарські заняття з
дипломованими викладачами. Ці курси були залишками минулої централізованої
системи, яка характеризується рядом нефлексібільних правил і указів, які не
відповідають вимогам викладачів. Після проходження цих курсів здійснювалася
підвищення зарплатні, але навіть і відмінники не одержували ніяких винагород.
Багато курсів були занадто загальними, уніфікованими, вони суперечили місцевим і
регіональним вимогам, що сприяло виникненню протиріч
усередині різних
викладацьких груп. Шкільна система оцінювання успішності викликала реакцію
протесту серед її учасників.
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На третьому етапі розвитку вищої педагогічної освіти з'явилися й успішні
реформаторські тенденції у галузі викладання іноземних мов.
Румунське
Міністерство освіти, досліджень, молоді та спорту разом з Радою Британських
культурних Зв'язків (British Council) у 1991-ому році організувало навчальну
програму для викладачів загальних та середніх шкіл з такими цілями: розроблення
народної системи підготовки викладачів англійської мови; забезпечення викладачів
пакетом викладання англійської мови (English Language Teaching), що містить у
собі книги, касети та сучасні аудіо- та візуальні засоби навчання; формування
народного навчального плану з англійської мови; організація весняних і літніх
курсів, присвячених вивченню загальної методології та інших спеціальних питань;
підготовка підручників і тестів для усіх типів шкіл. Вищезазначене мотивувало
авторів підручників до більш тісного співробітництва, а також до формування
стандартів оцінювання для викладачів шкіл та вищих педагогічних навчальних
закладів. Крім англійських курсів, американська інформаційна служба організувала
інтенсивні літні курси з вивчення методів викладання англійської мови для
румунських викладачів і вчителів.
Сучасна реформа вищої освіти (2002 р.), передбачала розроблення нового
законодавства, заснування нових державних освітніх програм, які підтримують
міжнародні організації, скажімо Всесвітній банк, ЮНЕСКО, спеціальний підрозділ
ЮНЕСКО – Європейський центр з вищої освіти (CEPES), розташований у
Бухаресті [5]. Сьогодні в Румунії функціонує розвинена система вищої освіти.
Реформування системи вищої освіти Румунії розпочалося з відновлення системи
вищої педагогічної освіти, трансформування якої розраховано на досить тривалий
термін – два десятиріччя. З погляду розвитку цілісної системи вищої педагогічної
освіти, найважливішими стратегіями є перепідготовка викладачів та поліпшення
якості роботи університетів [2, с. 83]. Розвиток вищої педагогічної освіти сьогодні
спостерігається на всіх рівнях освітнього й виховного просторів з середини 90-х рр.
ХХ століття. Університети та інститути впровадили тести для оцінювання
здібностей студентів з метою поліпшення всебічної підготовки майбутніх
викладачів.
Тривала ізоляція Румунії значно ускладнило питання визнання дипломів за
кордоном. Готуючись до вступу в ЄС, країна брала участь у розробленні загального
законодавства з освіти, ініціювала укладання двосторонніх угод на ниві освіти з
Треччиною, Грецією, Молдовою. Країна була активним учасником у розробленні
Чорноморської конвенції про співпрацю в галузі культури, освіти, науки та
інформації (Стамбул, 1993), Декларації глав держав і урядів країн Чорноморського
регіону і Босфорської заяви (PABSES) (Стамбул, 1994).
Провідні науковці вважають, що стратегією вищої педагогічної освіти Румунії є
зміна мети, змісту, методів, форм, тощо відповідно до завдань Болонського
процесу. Завдання нових освітніх програм – це насамперед допомога студентам у
навчанні, формуванні їхньої здатності до саморефлексії, підвищення дидактичної
культури [9, с. 86]. В останнє десятиріччя система вищої педагогічної освіти
відкрила можливості для мобільності студентів, передусім внутрідержавної.
Засновано також внутрішні механізми зміни освітнього профілю на стадії навчання
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в аспірантурі, завдяки чому скорочено тривалість додаткового навчання до одногодвох років.
Таким чином, діяльність педагогічних структурних підрозділів університетів
Румунії орієнтовані на забезпечення сучасного рівня підготовки майбутніх учителів
середньої школи та викладачів вищих навчальних закладів, формування в студентів
навичок самостійної роботи та самоосвіти. Представники румунської педагогічної
освіти сподівються на те, що новий Закон про освіту сприятиме розвитку середньої
та вищої освіти, відкритої для змін з огляду на поліпшення соціального,
професійного і матеріального стану працівників галузі освіти.
10. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Суттєвий інтерес до нашого дослідження становить структура системи вищої
педагогічної освіти у Турецькій Республіці – десятої країні Чорноморського
економічного співробітництва. Туреччина є державою із специфічним економічним,
політичним розвитком і у області освіти також представляє особливий інтерес
дослідників.
Аналіз особливостей становлення і розвитку системи вищої педагогічної освіти
Турецькій Республіці наведений у кандидатській дисертації С. Усманової [12]. У
дослідженні підкреслимо риси, характерні для визначеного етапу історії вищої
педагогічної школи Туреччини.
Перший етап розвитку вищої педагогічної освіти Туречиини (1863 - 1923 р.)
характеризується створенням першого в
Османській імперії університету.
Зазначимо, що хронологічно університет було створено у 1453 році і він став одним
із десяти перших у Європі університетів. Але початком першого етапу вважаємо
1863 рік, коли університет отримує назву «Darulfunun» (Дом наук), завдяки
побудованій у той час сучасній структурі організації навчального процесу,
впровадженим навчальним програмам та методам викладання.
Наступна
реорганізація університету була здійснена у 1900 році і університет отримав назву
«Darulfunun-i Osmani»
(Османский дом наук) та започаткував підготовку
спеціалістів за напрямами: медицина, право, література, природничі науки та
теологія.
Слід зазначити, що до ХХ сторіччя університет був вищою
мусульманською школою, але після проголошення Турецької Республіки (1923 р.),
його було реорганізовано у 1927 та 1933 роках і він стає світським освітнім
закладом. Сьогодні – це Стамбульский університет (тур. İstanbul Üniversitesi, англ.
Istanbul University) – провідний вищий навчальний заклад Туреччини. Також, на
цьому етапі було засновано: Босфорський університет (Boğaziçi Üniversitesi) (1863
р.), Йилдиз Технічний Университет (Yıldız Teknik Üniversitesi) (1911 р.), у складі
якого почав функіонувати факультет освіти та педагогічний факультет. У цей
період було закладено основу для формування національної інтелігенції, яка
сприяла розвитку турецької науки, техніки, освіти та культури.
Характерними рисами другого етапу (1923 – 1981 р.), який розпочався із
проголошення Турецької Республіки та створенням національної системи вищої
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освіти, було заснування у післявоєнний період (50-70-і роки ХХ ст..) мережі
державних вищих навчальних закладів, основною метою діяльності яких було
створення демократичної та світської системи освіти. До проголошення Турецької
Республіки сфера освіти Османської імперії, яка проіснувала приблизно з 1280 року
по 1922 рік, перебувала під контролем традиційних мусульманських керівників,
інструкції яких носили релігійну спрямованість. У 1927 році було уведено спільне
навчання осіб чоловічої й жіночої статі. З 1928 року замість арабського
письменності вводиться турецький алфавіт, розроблений на основі латинської мови,
яка значно скорочує період, необхідний для навчання читанню та письму, і сприяє
поширенню грамотності. На цьому етапі були створені вищі навчальні заклади, які
здійснювали підготовку педагогічних працівників: Газі Університет (Gazi
Üniversitesi) (1926 р.), Анкара Університет (Ankara Üniversitesi) (1946 р.),
Університет Егейського моря (Ege Üniversitesi) (1955 р.), Технічний університет
Середнього Східу (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) (1956 р.), Дікле Університет (Dicle
Üniversitesi ) (1966 р.) , Сакарьи Университет (Sakarya Üniversitesi) (1970 р.),
Кумхурієт Університет (Cumhuriyet Üniversitesi) (1974 р.), Улудаг університет
(Uludağ Üniversitesi) (1975 р.), Чукурова Університет (Çukurova Üniversitesi) (1973
р.), Газіантеп Університет (Gaziantep Universiti) (1973 р), Селджук Університет
(Selçuk University)(1975), Фірат Університет (Fırat Üniversitesi) (1975 р.)
Особливістю третього етапу (1981 р. - по теперішній час), є реформування
системи вищої освіти, інтенсивне відкриття державних, приватних і суспільних
університетів, створюваних і фінансованих з бюджету країни, приватними особами
та суспільними фондами. Університети Туреччини сьогодні являють собою великі
науково-навчально-виробничі центри, із розгалуженою мережею коледжів, науководослідних інститутів, лабораторій, бібліотек, навчальних факультетів, на яких
здійснюється підготовка як педагогічних працівників, так і висококваліфікованих
фахівців в різних галузях знань. Слід зазначити, що підготовка педагогічних кадрів
у республіці здійснюється тільки в університетах. Так, за цей період були засновані
такі університети: Анатолійський університет (Anadolu Üniversitesi) (1982 р.),
Акденіз Університет (Akdeniz University) (1982 р.), Докуз Йелил Університет
(Dokuz Eylül Üniversitesi) (1982 р.), Тракія Університет (Trakya Üniversitesi) (1982
р.),
Билькент Университет (Bilkent Üniversitesi) (1984 р.),
Ахмет Йесеві
Університет (Ahmet Yesevi Üniversites) (1991 р.), Аднан Мендерес Університет
(Adnan Menderes Üniversitesi) (1992 р.), Ніжде Університет (Niğde Üniversitesi)
(1992 р.), Сулейман Демирель Университет (Süleyman Demirel University) (1992 р.),
Кахраманмарасе Сутку Імам Університет (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
(1992 р.), Мугла Університет (Muğla Üniversites ) (1992 р.), Абант Іззет Байсал
університет (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) (1992 р.), Афьон Kocaтeпe університет
(Afyon Kocatepe Üniversitesi) (1992 р.), Чанаккале Онсекіз Март Університет
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) (1992 р.), Баликесир Університет (Balıkesir
Üniversitesi) (1992 р.), Думлупінар Університет (Dumlupınar Üniversitesi) (1992 р.),
Газіосманпаша Університет (Gaziоsmanрaşa Üniversitesi) (1992 р.), Османгазі
Університет (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) (1993 р.), Баскент Університет
(Başkent University)(1993 р.), Єдітепе Університет Yeditepe Üniversitesi (1996 р.),
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Фатіх Університет (Fatih Üniversitesi) (1996 р.), Канкая Університет (Çankaya
Üniversitesi) (1997 р.), Бейкент Університет (1997 р.), Ахі Евран Університет Ahi
Evran Üniversitesi (2006 р.). На підставі отриманих даних не може не вражати
динаміка відкритття університетів, так у 1982 році було відкрито 4 університету,
1991 році – 1, 1992 році – 11, 1993 році – 2, 1996 році – 2 , 1997 році – 2, у 2006 році
– 1.
Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо зробити висновок, що на початку
ХХІ століття у Туреччині спостерігається тенденція до динамічного зростання
кількісного та якісного рівня освіти, що зумовлює певні успіхи у культурному
розвитку цієї країни. Система вищої педагогічної освіти країни знаходиться на
шляху пошуку оптимальної відповідності між сталими традиціями турецької вищої
школи та новими цивілізаційними змінами, які пов’язані із інтенсивним
входженням країни до світового освітнього простору.
11. СТАНОВЛЕННЯ
РЕСПУБЛІЦІ УКРАЇНА

СИСТЕМИ

ВИЩОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

В

Вважається, що перший етап розвитку вищої педагогічної школи в Україні
бере свій початок із заснування Львівского університету, коли 20 січня 1661 року
король Ян Казимир підписав диплом, що надавав Львівській єзуїтській колегії
„статус академії і титул університету” з правом викладання всіх сучасних
університетських дисциплін і присудження наукових ступенів [4, с.110-111]. Зміст
педагогічної освіти, її структура, форми, методи й засоби навчання студентів,
керування навчальним процесом формувалися відповідно до конкретних історичних
умов, характеру завдань, поставлених перед університетами на окремих етапах їх
розвитку. З часу заснування і до 1773 року Львівський університет був
підпорядкований єзуїтському ордену, після ліквідації якого були визначені основні
напрями реформ трьох австрійських університетів – Празького, Віденського та
Львівського, пов’язаних єдиною проблемою – питанням підготовки професійних
кадрів: учителів, суддів та священників. Невелика частка студентів, що виявила
педагогічні здібності після закінчення університету, займалася педагогічною
діяльністю, продовжуючи навчання. Особливого значення набуло відкриття при
університеті українського інституту (1787 р.), головною метою якого стала
підготовка учителів для реальних та класичних гімназій, де навчалися українські
діти [35, с.293]. Незважаючи на те, що програма інституту була дещо обмежена,
прогресивним фактом було викладання українською мовою. Український інститут
за час свого існування (до 1808 р.) став лідером гуманітарної педагогічної освіти.
Під час проведення першої шкільної реформи (1803 р.). було створено трирічні
педагогічні інститути, які за статутом вважалися відділеннями університетів.
Вищезазначені інститути були створені при Харківському та Київському
університетах. У кожному інституті навчалося 24 студенти, які після закінчення
терміну навчання зобов'язані були працювати в учительському званні не менше
шести років. Особи, які готували себе до педагогічної діяльності, вступали до
педагогічного інституту, з метою навчитися викладати усі предмети в гімназіях.
Студенти протягом трьох років навчання опановували певний цикл предметів, після
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чого переходили до „головного відділення наук відповідно до їх майбутнього
стану[״35, с. 293]. Професори університету мали присвячувати одну годину на
тиждень для „особливого наставлення учительських кадрів” [3, с. 293]. Викладачі
розвивали у майбутніх вчителів уміння правильно і чітко висловлювати свої думки,
вимагали від студентів усно і письмово викладати матеріал, що мало важливе
значення для майбутньої педагогічної діяльності. Незважаючи на те, що педагогічні
інститути здійснювали підготовку вчителів на високому рівні з чітко сформованими
професійними інтересами, однак вони існували лише до кінця 50-х років XIX
століття. Для осіб з вищою освітою та тих, хто виявляв бажання присвятити себе педагогічній діяльності, були створені дворічні педагогічні курси. Підготовку вчителів
на той час в Україні здійснювали шість учительських інститутів: Київський, Вінницький, Чернігівський, Глухівський, Миколаївський, Полтавський. Учительскі
інститути не давали вищої освіти і права вступу до університету, тому континґент
студентів був досить обмеженим. Початок XX століття ознаменувався
відновленням діяльності Київських вищих жіночих курсів (1906 р.), відкриттям
Харківських (1907р.), Одеських (1906р.) та Катеринославських (1916 р.) вищих жіночих
курсів. Крім того, в 1907р. був заснований ще один заклад вищої педагогічної освіти —
Київський Фребелівський педагогічний інститут. Тенденцією того часу стало відкриття
приватних вищих жіночих навчальних закладів. На початку XX ст. утворилася
досить розгалужена мережа вищих жіночих курсів.
Другий етап, який, на нашу думку, починається у 1917 році, характеризується
створенням радянської системи вищої педагогічної освіти України. Перші роки
характеризуються заснуванням Педагогічної академії в Києві, Українського державного
університету у Кам'янці на Поділлі, Українського відділення Київського вищого
педагогічного інституту Фребелівського товариства, товариства ״Просвіта״, яке відкрило
історико-філологічний факультет на Полтавщині.
Політичні процеси, що відбулися в Україні на початку ХХ століття, спонукали
до змін в освітній галузі. Важливою подією у життті вищої педагогічної освіти
зазначеного періоду стало прийняття декларації Генерального секретаріату на чолі з
І.М. Стешенком, якою було визначено основну програму розвитку національної
школи та підготовки педагогічних кадрів. На цьому етапі було проведено два
Всеукраїнських вчительських з'їзди, Всеукраїнський професійний з'їзд, які
окреслили шляхи розвитку національної освіти та організації українського
вчительства. Нагальним для вищої педагогічної освіти означеного періоду стало
заснування науковим товариством та Київським кооперативним комітетом
Київського Українського народного університету. Підготовку учителів в Україні
здійснювали вчительські інститути на тьох факультетах: словесно-історичному,
фізико-математичному і природничо-географічному. Богослов'я викладалося на І-ІІ
курсах – дві години на тиждень. Відовідно до наказу Міністерства освіти УНР
мовою викладання в освітніх закладах мала бути українська [3, с. 294].
Перехід до радянської влади в Україні спонукав до створення вищої педагогічної
школи, завданням якої стала підготовка вчительських кадрів нового суспільства.
Наркомат освіти України розробив спеціальну інструкцію про реорганізацію навчального
процесу в учительських семінаріях та інститутах, головними положеннями якої були:
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вивчення історії революційного руху, історії побудови соціалізму, опанування основ
українознавства, образотворчого мистецтва, ручної праці; набуття певного досвіду у
застосуванні методів дослідження здібностей учнів та самоврядування у школі, щодо
розвитку в майбутніх учителів почуття любові до продуктивної праці; ознайомлення їх як
з теорією, так і з практичними методами організації самоврядування у школі. На цьому
етапі було впроваджено нову форму вищого навчального закладу – Інститут народної
освіти (ІНО), що являв собою вищу педагогічну установу, яка здійснювала підготовку
працівників освіти для всіх галузей освітньо-виховної роботи. Воднораз Київський,
Харківський, Одеський, Кам'янець-Подільський університети, Ніжинський історикофілологічний інститут, Катеринославський, Глухівський, Вінницький, Миколаївський,
Чернігівський, Житомирський, Херсонський педагогічні інститути, вищі жіночі курси
(Київ, Одеса, Харків) були реорганізовані в інститути народної освіти, а вчительські
семінарії – у вищі педагогічні курси [35, с. 295].
На цьому етапі розвитку вищої педагогічної освіти в Україні відбувалося
формування та інтенсивна підготовка національних педагогічних кадрів. У
результаті роботи Першої Всеукраїнської наради з питань освіти урядом була
прийнята постанова «Про введення в дію Кодексу законів про народну освіту» і
визначена система народної освіти в Україні. Даний етап відзначений створенням
системи заочної освіти. Першим було відкрито заочне відділення при
Дніпропетровському ІНО, через рік був створений Всеукраїнський заочний інститут
(ВЗІНО) зі щорічним планом прийому 1400 студентів, при якому діяв екстернат.
Висока ідеологізація науки того періоду спричинила поступове усталення у
вищій педагогічній школі одноманітних форм і універсальних методів навчання і
виховання, впровадження яких відбувалося без урахування потреб та інтересів
учнів, студентів. Перед суспільством ставилися завдання: до кінця першої
п’ятирічки забезпечити суцільну писемність населення, запровадити обов’язкове
початкове чотирирічне навчання дітей, перевести загальноосвітню школу на
викладання рідною мовою, збільшити кількість шкіл і відповідно – вчителів.
Відповідно до урядових постанов “Про реорганізацію вищих навчальних
закладів: технікумів і робітфаків”, “Про реорганізацію мережі і системи
педагогічної освіти в Україні” були створені такі типи навчальних закладів: вищі
педагогічні школи (педагогічні інститути), середні педагогічні школи (педагогічні
технікуми), короткотермінові педагогічні курси. В Україні почали діяти інститути
різних типів, які здійснювали підготовку педагогічних кадрів (інститути
соцвиховання, профосвіти, педінститути). Крім того, були реорганізовані робітфаки
у Житомирському, Полтавському, Чернігівському, Кам'янець-Подільському,
Херсонському інститутах народної освіти за принципом спеціалізації й цільового
призначення із закріпленням їх за відповідними галузевими вищими навчальними
закладами. Із запровадженням єдиної системи вищої педагогічної освіти 11
педтехнікумів були реорганізовані в інститути. Згідно з урядовою постановою “Про
екстернат за курс вузів” до екстернатів приймали громадян, які працювали за фахом
не менше п'яти років, що сприяло збільшенню кількості педагогів з вищою освітою
та підвищенню їх кваліфікації. Частина інститутів соціального виховання і
професійної освіти реорганізувалася у педагогічні інститути з чотирирічним
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терміном навчання (Київ, Харків, Одеса, Ніжин). При інститутах на базі добре
обладнаних педагогічних технікумів були сторені вчительські інститути, що
здійснювали підготовку педагогічних кадрів для V-VІІ класів. Учительські
інститути мали п'ять відділень (історичне, мови і літератури, фізико-математичне,
географічне і природознавства). До навчання приймали осіб із середньою освітою.
Після трирічної роботи в школі випускники вчительських інститутів мали право без
іспитів вступати на III курс відповідних педагогічних інститутів.
Було створено два типи навчальних закладів: педагогічних та вчительських
інститутів. Для поліпшення організації підвищення кваліфікації педагогів заочний
інститут був реорганізований у Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації
педагогів (ВІПКП). Інститут включав сектори: докваліфікаційної підготовки для
вчителів, які не мали педагогічної освіти; підвищення кваліфікації вчителів масових
шкіл соціалістичного виховання і позашкільних працівників; перепідготовки і
підготовки нових кадрів. Розширення структури заочної освіти зумовило
збільшення кількості вчителів-заочників [3, с.94].
Після Великої Вітчизняної війни почався період відбудови і розвитку вищої
педагогічної освіти України, зокрема, збільшився континґент студентів,
урізноманітився перелік спеціальностей. Для підвищення якості підготовки вчителів, поліпшення навчально-матеріальної бази вищих навчальних закладів,
раціонального використання кваліфікованих кадрів викладачів урядом був ухвалений план розвитку вищої школи на 1946-1950 рр. В цей час було припинено
підготовку вчителів у Київському і Харківському вчительських інститутах,
відділеннях (Ворошиловградське, Кіровоградське, Львівське, Сталінське). Білоцерківський і Житомирський учительські інститути реорганізувалися в педагогічні
інститути іноземних мов з чотирирічним терміном навчання, а Кременецький,
Станіславський, Рівненський, Бердичівський, Ізмаїльський, Чернігівський,
Глухівський, Слов'янський і Уманський – у педагогічні інститути. Був заснований
педагогічний інститут фізичного виховання в Одесі, вечірні відділення при
Київському, Львівському, Харківському, Одеському педагогічних інститутах (з
факультетами: природничим, іноземних мов, дефектології), факультет фізичного
виховання – у Ворошиловградському і Харківському педагогічному інститутах та
факультет іноземних мов – у Вінницькому.
У той час педагогічними вищими навчальними закладами України було
впроваджено двадцять двопрофільних спеціальностей. Основний недолік організації
нових факультетів полягав у тому, що їх створення здійснювалося в кожному ВНЗ,
без урахувань регіональних потреб у відповідних кадрах. Розширення денної форми
навчання, підвищення вимог до якості підготовки молодих фахівців зумовило
необхідність не лише створювати нові факультети й кафедри, впроваджувати нові
спеціальності, а й розвивати мережі педагогічної освіти. В середині 60-х – на
початку 70-х років XX столыття на базі Донецького педінституту створено
університет, що здійснював підготовку кадрів за 25 спеціальностями; Кримський
педінститут реорганізовано в Сімферопольський державний університет, де
студенти здобували освіту за 11 спеціальностями; у Запоріжжі педагогічний
навчальний заклад перетворено на державний університет. Процес удосконалення
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мережі педагогічних інститутів і розширення спеціальностей природно
супроводжувався ліквідацією окремих із них [3, с.61].
Після затвердження основних напрямів реформи загальноосвітньої і
професійної школи посилилася тенденція до збільшення прийому в педагогічні
ВНЗ. 1984/85 навчальний рік став роком запровадження в педагогічних інститутах
України нових двопрофільних спеціальностей: “Російська мова і література,
іноземна мова”, “Географія і біологія”, “Педагогіка і методика початкового
навчання та музики”, “Фізика з основами інформатики та обчислювальної техніки” .
З метою поліпшення підготовки викладачів та підвищення їх кваліфікації, як і
керівного складу педагогічних інститутів, була розроблена цільова програма
“Кадри”, комплексна програма “Наука”, якою передбачалася шестимісячна творча
відпустка для підвищення рівня кваліфікації. Проте рівень підготовки
професорсько-викладацького складу не вповні відповідав тогочасним вимогам, а
отже, вища освіта потребувала реформування .
Сьогодні в Україні триває етап створення єдиного європейського освітнього
простору, який характеризується визначенням ключових короткотермінових
стратегій розвитку та узгодження національної нормативно-правої бази із
стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої освіти. Третій етап
розвитку вищої педагогічної освіти України характеризується тенденцією до
створення класичних університетів на базі державних педагогічних університетів.
Протягом останніх років суспільство подолало державну монополію в галузі вищої
освіти. Відкрито ВНЗ різної форми власності: комерційні, приватні, спільні,
міжнародні, які надають можливість отримати вищу освіту великій кількості
випускників середніх та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Здійснення навчання за контрактами та за рахунок бюджетних коштів, з одного
боку, відкриває можливість підготовки спеціалістів на комерційній основі за
договорами, а з іншого – суттєво зменшує кількість місць для вступу до ВНЗ за
кошти державного бюджету.
Відповідно до Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграції в європейський освітній простір, які були затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України № 998 від 31.12.2004 р., система педагогічної
освіти є складовою системи вищої освіти і включає вищі навчальні заклади всіх
форм власності, заклади післядипломної педагогічної освіти та органи управління в
галузі вищої освіти. Мережу вищих навчальних закладів, що готують педагогічні
кадри складають педагогічні коледжі, академії, університети, класичні університети
та інші вищі навчальні заклади за умови виконання ними вимог галузевих
стандартів вищої педагогічної освіти. З цією метою педагогічні училища
(технікуми) реорганізуються в педагогічні коледжі, які будуть функціонувати за
двома моделями: педагогічні коледжі як структурні підрозділи педагогічних або
класичних університетів; педагогічні коледжі як самостійні вищі навчальні заклади.
Сьгодні в Україні підготовка педагогічних працівників здійснюється за гаузями
знань: «Освіта» (за напрямами «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»,
«Технологічна освіта», «Корекційна освіта», «Соціальна педагогіка», «Фізичне
виховання», «Здоров’я людини»); «Гуманітарні науки та мистецтво» (за напрямами:
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«Музичне мистецтво», «Історія», «Філологія»); «Природничі науки» ( за напрямами:
«Хімія», «Біологія», «Географія», «Математика», «Фізика») у 24 класичних, 25
педагогічних, гуманітарних і гуманітарно-педагогічних університетах, 2 академіях
та 4 інститутах, а також 47 педагогічних коледжах і училищах та 9 індустріальнопедагогічних технікумах. Зазначимо, що серед вищезазначених вищих навчальних
закладів – 12 належать до приватної форми власності, причому Соціальнопедагогічний інститут «Педагогічна академія» у м. Кіровограді є першим в Україні
приватним вищим педагогічним навчальним закладом.
Водночас, в останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція щодо
скорочення і оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх рівнів акрдитації
(2003/04 навчальний рік – 1009; 2004/05 – 966; 2005/06 – 951; 2006/07– 920, 2007/08
– 904, 2008/09 – 861).
Система вищої педагогічної освіти України централізована. Управління та
фінансування державними вищими педагогічними навчальними закладами
здійснюється Міністерством освіти і науки, молді та спорту України, яке визначає
зміст освіти та терміни навчання. До органів державного управління педагогічною
освітою відносяться також Міністерство освіти і науки, молді та спорту Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій. Затверджені концептуальні засади розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір.
На сьогодні в Україні стандарти професійної освіти знаходяться на стадії
оновлення, розробки, перегляду, апробації. Прийнято ряд державних документів
(„Закон про Освіту”), 1996р., Національна програма розвитку освіти („Україна XXI
століття”) 1992р., Концепція педагогічної освіти, 1999р., Національна доктрина
розвитку освіти України у XXI столітті, 2001 року, Державна програма «Вчитель»,
2002 р., Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в
європейський освітній простір, 2004 р., Конценпцію розвитку освіти в Україні на
2006-2010 роки, Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021
роки, спрямованих на реформування вищої освіти, наближених до світових
стандартів. Вища освіта ґрунтується на принципах демократизації, гуманізації,
гуманітаризації, етнізації, диференціації, індивідуалізації.
ВИСНОВКИ

Таким чином, порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в
країнах Чорноморського регіону створює основи для визначення особливостей
сьогодення та тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти в країнах
Чорноморського регіону. Поряд з тим, освітні реформи та різноманітні процеси
модернізації на початку ХХІ століття у вищій педагогічній освіті у досліджуваних
країнах, визначили нові тенденції. Перш за все виявлені такі тенденції: тенденція до
зросатння кількісного та якісного рівня освіти (Албанія та Туречиина), тенденція до
децентралізації управління (Болгарія), скорочення частки бюджетного фінансування
і зростання плати за освітні послуги (Вірменія), реформаторські тенденції у галузі
викладання іноземних мов (Румунія). Слід зазначити, якщо у Болгарії тенденції до
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скорочення мережі вищих навчальних закладів не спостерігається, то в Україні,
вона чітко спостерізається із 2004 року. Чіткою виявляється тенденція постійного
зближення університетської фундаментальної освіти із спеціальним професійним
навчанням (у 6-ти з 11-ти досліджуваних країнах підготовка педагогічних
працівників здійснюється в класичних університетах).
Отже, вивчення досвіду та розвитку вищих педагогічних навчальних зщакладів
у країнах Чорноморського регіону, їх діяльність у різноманітних умовах (
національного гніту, революційних перетворень, адміністративно-команної системи
управління, державної незалежності) має особливе значення для виявлення
особливостей сучасної вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону,
що дозволить визначити шляхи гармонійної модернізації системи вищої
педагогічної освіти в Україні.
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Сапожников С.В. Сравнительный анализ этапов развития высшего педагогического
образования в Украине и странах Черноморского региона / С.В. Сапожников // Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Проблемы педагогики
средней и высшей школы. – 2013. – Т.26 (65), №1 . – С. 69-99.
В статье определены основные исторические этапы развития высшего педагогического образования,
которые являются характерными для одинадцати стран-членов Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии,
Молдавии, России, Румынии, Украины и Турции). На основании анализа научных исследований
осуществляется сравнительный анализ основных этапов развития высшего педагогического
образования в этих странах.
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The article identifies the main historical development stages of higher pedagogical education, which are
typical for all eleven countries - members of the Black Sea Economic Cooperation (Russia, Ukraine, Moldova,
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Turkey, Greece, Romania, Albania). Based on the research analysis
carried out a comparative analysis of the stages of higher pedagogical education in these countries.
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