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НАУКА – ПРАКТИцІ

В статье раскрыты особенности профессионально-педагогической подготовки учителей начальной школы в США. Из-
учена и отражена система их профессиональной подготовки, приведены квалификационные требования, программы самых 
рейтинговых высших педагогических школ, раскрыты модели профессиональной подготовки (параллельная, последователь-
ная, альтернативная). Определено, что самостоятельная работа студентов осуществляется с помощью общения с препо-
давателем через сайт университета, то есть активно используются возможности ИКТ.

Осуществлена конкретизация основных образовательных требований к специалистам в области начального образова-
ния США и проанализированы учебные программы ведущих вузов страны по подготовке учителей. Одним из важнейших 
аспектов системы подготовки педагога в области начального образования обозначено дистанционное обучение, которое 
реализуется с помощью разработанных образовательных онлайн-программ.

Ключевые слова: система подготовки учителя, квалификационные требования, модели подготовки, учебные програм-
мы, дистанционное обучение.

The article deals with the peculiarities of professional-pedagogical training of primary school teachers in the United States of 
America. The author analyses the system of their professional training, gives the qualification requirements, the programmes of the 
leading higher pedagogical schools and reveals the models of professional preparation: parallel, serial, alternative. It was determined 
that the independent work of students is carried out by means of communication with the teacher via the website of the University, that 
is widely used ICT opportunities.

The basic educational requirements to the specialists in the field of primary education of the USA have been settled; the educa-
tional programmes of teachers’ training in the leading higher educational establishments of the country have been analyzed. One of 
the major aspects of the system of primary school teacher’s preparation is distance learning which is realized by means of developed 
educational on-line programmes.

Key words: the system of teacher’s training, qualification requirements, models of training (preparation), educational programmes, 
distance learning.
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Інтеграція українського суспільства у світовий 
простір, створення та укріплення взаємозв’язків пе-
дагогічних та наукових спільнот різних країн світу 
закономірно актуалізують потребу у дослідженні та 
вивченні принципів, тенденцій, стану та перспектив 
розвитку педагогічної освіти з метою визначення 
більш ефективних напрямів розвитку педагогіки по-
чаткової освіти та можливістю використання, адапта-
ції до умов нашої країни.

З метою модернізації системи підготовки су-
часного вчителя в Україні вітчизняні та зарубіж-
ні науковці значну увагу приділяли особливостям 
розвитку професійної освіти в США на різних іс-
торичних етапах (В. Коуплен, Д. Брунер, Л. Джек-
сон, В. Гарай, Д. Грехем, М. Нагач, М. Красо-
вицький, К. Рибачук, Т. Кошманова, Р. Роман, 
Д. Хербст, Е. Перотт, Л. Таланова, Н. Яковець та ін.).            

УДК 37.011.3.147.091.31-051:373.3 (73)

Так, К. Рибачук здійснив науковий аналіз проце-
су становлення та розвитку підготовки майбутніх пе-
дагогів на рівні бакалавра та магістра у США другої 
половини ХХ століття [3]. Т. Кошманова дослідила 
розвиток педагогічної освіти США у другій полови-
ні ІХ ст., а саме: післядипломну освіту вчителя, яку 
пов’язують з підвищенням кваліфікації вчителів. 
Системою підвищення кваліфікації вчителів у США 
є Школа професійного розвитку. Це освітній заклад, 
де було реалізовано альтернативну, інтегровану мо-
дель педагогічної освіти майбутніх учителів та безпе-
рервного професійного розвитку вчителів-практиків 
з одночасним удосконаленням навчально-виховного 
процесу вищої педагогічної та середньої шкіл. Метою 
Шкіл професійного розвитку вчителів є забезпечення 
співробітництва та партнерства між шкільними вчи-
телями та викладачами педагогіки в університетах, 
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професійна адаптація вчителів-початківців в умовах 
педагогічного наставництва, а також проведення пе-
дагогічних досліджень досвідченими вчителями [2]. 

Р. Роман у наукових працях розкрила особливос-
ті формування педагогічної майстерності вчителя в 
теорії та практиці педагогічної освіти США описа-
ла підходи вітчизняних та американських учених до 
проблем змісту та механізмів формування педагогіч-
ної майстерності вчителів. Дослідниця визначила, що 
значна роль надається системі підготовки, становлен-
ню педагогічної майстерності та практичному досві-
ду. Це підтверджують тенденції у методах підготовки 
вчителів та значущість, що надається професійному 
розвитку вчителів [4] тощо.

Отже, визначимо у статті особливості професій-
но-педагогічної підготовки учителів початкової шко-
ли у США за допомогою аналізу та узагальнення тео-
ретичних положень та практичного досвіду.

Педагогічна підготовка вчителів початкових кла-
сів у США орієнтує на те, що один учитель викладає 
всі предмети у початковій школі. Лише уроки з об-
разотворчого мистецтва, музики та фізкультури про-
водять вчителі відповідного фаху один або два рази 
на тиждень. Учитель викладає академічні предмети: 
арифметику (в деяких випадках – початкову алгебру), 
читання та письмо, де увагу зосереджено на отри-
манні знань з орфографії, формуванні та підвищенні 
словникового запасу.

За результатами досліджень Бюро трудової ста-
тистики США, більше 1,6 млн учителів працюють у 
дитячих закладах та початкових школах США і цей 
показник щорічно збільшується [7].

За даними ЮНЕСКО (1971–2012 рр.) у 1972 р. в 
середньому один вчитель навчав 97,94 учнів, з міні-
мумом 87,58 учнів, а в 1990 р. – не більше 104,2 учнів. 

На рисунку 1 відтворено завантаженість учителів 
США – кількість учнів початкових шкіл, що поділена 
на кількість вчителів початкової школи. Ефективність 
навчального процесу є більш високою, коли кількість 
учнів на одного вчителя є меншою [11].

З рисунку 1 бачимо, що вчителі початкових класів 
у США, як і в Україні, мають високий рівень профе-
сійного навантаження. Американські вчителі спрямо-
вують власну діяльність на навчання за допомогою 
повсякденних (побутових) дій, а також на вивчення 
та аналіз їх наслідків. У навчальний процес почат-
кової школи активно впроваджується використання 
художніх проектів, екскурсій та інших ігрових форм 
навчання, тобто навчання здійснюється через розвагу. 

Вивчення системи професійної підготовки май-
бутнього вчителя у США показує, що вона є багаторів-
невою, та передбачає навчання за схемою бакалавр-
магістр. «Вища освіта у США має багатоступеневу 
структуру. Після закінчення дворічного коледжу ви-
пускник отримує ступінь Associate Degree, що є ниж-
чим щаблем в американському табелі про ранги вищої 
освіти. У чотирирічному коледжі студенти отримують 
повну вищу освіту І ступеня – Undergraduate Study –  
з присвоєнням ступеня бакалавра. Університети  
у США надають можливість продовжити освіту на 
II ступені та отримати  звання магістра» [1]. 

Перший та другий роки підготовки бакалаврів 
передбачають отримання базових знань, а третій та 
четвертий – присвячені інтенсивному вивченню спеці-
альних (фахових) дисциплін. Навчальні плани амери-
канських ВНЗ відрізняє можливість максимально ши-
роко комбінувати навчальні дисципліни за вибором.

Популярні вищі педагогічні школи (університети, 
коледжі) США вказуються на сайті Education Portal [9].  
Кожен претендент на навчання може зареєструватись 
та ознайомитись з наявними вимогами та програмою 
навчання.

1. Університет Гранд-Каньйон. Мінімальні 
кваліфікаційні вимоги:

−	 випускник вищої школи або сертифікат GED.
Програма школи

Магістр педагогіки: дошкільна освіта; початкова 
освіта; планування навчальної програми – читання 
(середня освіта); мистецтво; виразне читання у почат-
ковій школі.

Рис. 1. Рівень професійного навантаження учителів початкових класів у США



17

НАУКА – ПРАКТИцІ

Бакалавр: початкова (англійська мова, математи-
ка); дошкільна; початкова та спеціальна освіти.

2. Університет Каплан. Мінімальні кваліфіка-
ційні вимоги:

−	 випускник вищої школи або сертифікат GED.
Програма школи

Магістр наук у сфері освіти: практики вчителів 
К-12, викладання (вчителів-початківців 5–12 класів), 
вищої освіти (викладання та навчання у коледжах), 
навчальні технології (К-12).

Бакалавр: дошкільний розвиток.

3. Західний губернаторський університет. 
Мінімальні кваліфікаційні вимоги:

−	 мінімальний вік – 16 років і диплом про вищу 
освіту або сертифікат GED.

Програма школи
Магістр мистецтв у сфері викладання (К-8).
Без ступеня: програма для підготовки вчителів 

після закінчення бакалаврату – суспільствознавство 
(5–12); програма для підготовки вчителів після закін-
чення бакалаврату (К-8).

4. Університет Фенікса. Мінімальні кваліфіка-
ційні вимоги:

−	 випускник вищої школи або сертифікат GED.
Програма школи

Доктор: навчальне лідерство; фахівець освіти.
Магістр мистецтв: початкова педагогічна освіта; 

вчитель з освітою середнього рівня ерудованості.
Бакалавр: дошкільна та початкова освіта (матема-

тика, суспільствознавство, англійська мова, наука). 
Без ступеня: продовження педагогічної освіти.

5. Університет Деврі. Мінімальні кваліфікацій-
ні вимоги:

−	 випускник вищої школи або сертифікат GED;
−	 кваліфікація та релевантність нижче вказаних 

програм будуть змінюватися залежно від типу програ-
ми та статті.

Програма школи
Магістр: освіта навчальних технологій.
Без ступеня: сертифікат випускника – технології 

навчання лідерства; навчальні технології.

6. Університет Капелла. Мінімальні кваліфіка-
ційні вимоги:

−	 заповнення онлайн-заяви і копії документів 
про отримані найвищі ступені освіти.

Програма школи
Доктор філософії у сфері освіти: групи К-12; чи-

тання та література; планування навчальної програми.
Магістр наук у сфері освіти: групи К-12; до-

шкільної.

7. Південний Нью-Хемпширський універси-
тет. Мінімальні кваліфікаційні вимоги:

−	 випускник вищої школи або сертифікат GED.

Програма школи
Магістр: дошкільна, початкова освіти; плануван-

ня навчальної програми – читання (середня освіта); 
виразне читання у початковій школі.

 Бакалавр: початкова (англійська мова, математи-
ка); дошкільна; початкова та спеціальна освіти.

8. Північно-центральний університет. Міні-
мальні кваліфікаційні вимоги:

−	 до магістратури повинні мати ступінь 
бакалавра;

−	 до докторантури повинні мати ступінь 
магістра.

Програма школи
Доктор філософії у сфері освіти: загальна; до-

шкільна; планування навчальної програми та викла-
дання.

Магістр у сфері освіти: загальна; дошкільна; лі-
дерства у групах К-12; планування навчальної про-
грами та викладання. 

Без ступеня: фахівець у сфері освіти: дошкільної; 
планування навчальної програми та викладання. 

9. Канзаський університет. Мінімальні квалі-
фікаційні вимоги:

−	 вступники на магістратуру Канзаського уні-
верситету повинні мати ступінь бакалавра.

Програма школи
Магістр освіти у сфері планування навчальної 

програми та викладання.

10.  Колорадський штатний університет. Міні-
мальні кваліфікаційні вимоги:

−	 абітурієнти повинні бути випускниками ви-
щої школи або мати сертифікат GED і закінчити ко-
ледж. Вступники до магістратури повинні мати сту-
пінь бакалавра або вищий.

Програма школи
Магістр освіти у сфері викладання та навчання.

11. Інтернаціональний університет Джонса. 
Мінімальні кваліфікаційні вимоги:

−	 випускник вищої школи або мати сертифікат 
GED.

Програма школи
Магістр: планування навчальної програми, на-

вчання та оцінювання для початкової школи (видача 
дозволу вчителювання); планування навчальної про-
грами, навчання та оцінювання у початковій школі; 
планування навчальної програми, навчання та оцінок 
для середньої школи.

Після навчання упродовж 4–5 років більшість ви-
пускників університетів цієї країни отримують зван-
ня магістра гуманітарних наук в освіті або магістра 
точних наук в освіті. Професійна підготовка майбут-
ніх учителів відбувається відповідно до паралельної, 
послідовної та альтернативної моделей. Так, модель 
навчання, яку можна назвати традиційною, забез-
печується педагогічними коледжами та передбачає 
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4 роки повного навчання вчителів, що надає можли-
вість отримання І ступеня – бакалавра освіти. Однак 
за останні роки у США спостерігається зменшення 
кількості педагогічних коледжів. 

Розгляд професійно-педагогічної підготовки вчи-
телів за паралельною моделлю показує, що вона почи-
нається з першого року навчання і здійснюється пара-
лельно зі загальною та спеціальною освітою. Навчальна 
програма, що відповідає паралельній моделі підготовки 
майбутнього вчителя, містить чотири розділи: 

−	 загальноосвітні курси, обов’язкові для всіх 
студентів (базові), на вивчення яких відводиться в се-
редньому 23 % навчального часу;

−	 курс з психолого-педагогічних дисциплін, що 
передбачає вивчення в комбінаціях загальних основ 
педагогіки, психології, шкільної гігієни та історії пе-
дагогіки, засвоєння яких доповнюється іншими ви-
дами педагогічної практики (на його вивчення відво-
диться 25 % навчального часу); 

−	 курси за вибором студента, що можуть бути 
обрані ним з циклу шкільних предметів (зазвичай 1–2). 
Студент вивчає їх більш поглиблено, тому на їх вивчен-
ня відводиться в середньому 30 % навчального часу; 

−	 курси професійного спрямування – «профе-
сійні» курси, на вивчення яких відводиться приблиз-
но 10–12 % навчального часу. 

Майбутні вчителі також мають можливість про-
водити тьюторські заняття (дискусії, обговорення 
тощо), на які відводиться приблизно 10–11 % навчаль-
ного часу. Аналіз послідовної моделі навчання май-
бутніх учителів підтверджує, що:

	• по-перше, навчання здійснюється в технічних, 
художніх педагогічних коледжах та педагогічних від-
діленнях університетів;

	• по-друге, навчання передбачає 3–4 роки пред-
метного навчання (з одного або декількох предметів), 
відповідно до спеціалізації майбутнього вчителя;

	• по-третє, закінчуючи навчання майбутній вчи-
тель отримує І ступінь освіти та можливість подаль-
шого річного професійно-педагогічного навчання, що 
дозволить отримати ІІ ступінь – сертифікат про закін-
чення курсу з освіти після університету. 

Окрім того, у США існує альтернативна модель, 
що передбачає здійснення підготовки вчителів за схе-
мами: 

	– контрактного навчання вчителів; 
	– ліцензійного навчання вчителів; 
	– спеціального навчання вчителів, які пройшли 

педагогічну підготовку в країнах, що не входять до ЄС; 
	– шкільні центри з початкової педагогічної підго-

товки вчителів (відповідно до Закону освіти 1994 р.). 
За значної кількості моделей та схем підготовки 

майбутніх учителів у США, однією з основних про-
блем стає розробка навчальних планів професійної 
підготовки вчителя. З’ясовано, що раніше переважав 
технократичний предметно-орієнтований підхід до 
навчання, що ґрунтувався на наступній гіпотезі: для 
зростання майбутнього фахівця достатньо успішно 
пройти навчання з певних курсів загальноосвітніх, 

спеціальних, професійних дисциплін та виробничу 
практику. У професійній підготовці вчителів увага 
приділяється спеціальній підготовці, але на психоло-
го-педагогічні дисципліни та педагогічну практику 
відводиться значно більше часу. «Методика викладан-
ня у США істотно відрізняється зверненням особливої 
уваги на самостійну діяльність студента. Самостій-
на робота здійснюється за допомогою спілкування  
з науково-педагогічним працівником через сайт уні-
верситету. Після вступу до ВНЗ, кожен студент отри-
мує логін, пароль та має можливість здійснювати 
переписку з лектором (інструктором). До сукупності 
навчально-методичних впливів належать: 

	– надання студентам доступу до програми навчан-
ня, критеріїв оцінювання та необхідної літератури; 

	– щотижнева розсилка запитань і проблемних 
ситуацій, отримання на них письмових відповідей 
студентів; 

	– подання теми дискусії, в якій беруть участь 3–4 
студента, обмінюючись висловлюваннями» [1]. 

Таким чином, спілкування науково-педагогічних 
працівників ВНЗ зі студентами частіше здійснюється 
заочно, тобто за допомогою використання можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Чинни-
ком мотивації до навчання для неуспішних студентів є 
можливість перездачі іспитів у разі невдалого складан-
ня або повторного платного прослуховування курсу. 

Практична підготовка майбутніх учителів реалізу-
ється в інтеграції з теоретичною, що досягається через:

	• спільне розроблення навчальних програм (уні-
верситетом, студентами та представниками соціаль-
них агенцій);

	• підготовку керівників практики на базі універ-
ситету;

	• проведення практикумів;
	• комплексне підсумкове оцінювання отриманих 

теоретичних знань та практичних умінь та навичок 
студентів [1].

У США відповідальним етапом у процесі профе-
сійно-педагогічної підготовки, є етап становлення мо-
лодого вчителя, початок його педагогічної діяльності. 
З’ясовано, що в системі педагогічної освіти розробля-
ються спеціальні програми, що мають назву «Учитель 
першого року» та «менторінг» (мentoring). Цей етап 
вважається етапом наставництва у підготовці вчите-
ля. Він може тривати від 1 до 3 років і є важливим, 
тому що засвідчує значну увагу країни до професійної 
адаптації молодого фахівця. 

Фундаментальною складовою у програмах на-
ставництва можна вважати цілі, що спрямовані на:

	• формування індивідуального професійного 
стилю, активності та самостійності за умови пошуку, 
відбору та вдосконалення методів викладання;

	• складання навчальних матеріалів для учнів;
	• надання допомоги в оцінюванні власної діяль-

ності.
Особливість організації педагогічного стажу-

вання у США полягає в тому, що цей процес триває 
3 роки. Молодий учитель після проходження курсів  
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підвищення кваліфікації (кінець 5-го року) може 
претендувати на переатестацію з метою підвищення 
власного професійного статусу та збільшення заро-
бітної плати [5].

Майбутні вчителі початкової освіти для отриман-
ня допуску до виробничої діяльності повинні пройти 
програму навчання бакалавра. Узагальнити досвід 
педагогічної підготовки вчителів початкових класів 
можна інформацією щодо конкретизації попередніх 
основних освітніх вимог для фахівців цієї категорії. 
Цю інформацію можна знайти на сайтах педагогічних 
навчальних закладів та освітньому порталі Elementary 
School Teacher Education Requirements [7]. Там зазна-
чається: «... щоб навчати дітей у початковій школі, 
майбутні вчителі повинні пройти програму ступеня 
бакалавра в галузі освіти/педагогіки. Більшість коле-
джів та університетів пропонують програми, де наяв-
ні курси із загальних навчальних предметів, а також 
є можливості отримання контрольованого досві- 
ду під керівництвом викладача, який має ліцензію. 
Ті, хто планує викладати в державних початкових 
школах, повинні пройти відповідне ліцензування або 
сертифікацію». Сертифікація вчителів – це процеду-
ра підтвердження відповідності офіційно визначеним 
вимогам, що є знаряддям забезпечення та підтримки 
стандартів якості освіти.

Аналіз навчальних програм провідних університе-
тів США підтверджує, що підготовка вчителів почат-
кової школи спрямована на навчання всіх предметів 
для початкової школи. Окрім того, вони зобов’язані 
пройти кредитні курси з широкого кола питань (ди-
тяча література, словесність й елементарна математи-
ка). Також у студентів можуть вимагати проходження 
додаткових занять з мистецтва та музики.

Для того, щоб бути прийнятим на навчання в 
якості мажора (англ. – major), студенти повинні знати 
умови відповідної програми. Наприклад, для викла-
дання навчальних предметів за певними програмами 
від студентів можуть вимагати проходження повного 
курсу занять із розвитку потенціалу людини та осві-
ти дітей. Теми курсу можуть варіюватися від дитячої 
психології до зміцнення відносин між суб’єктами. 
Американським студентам також може знадобити-
ся проходження лабораторних курсів, на яких вони 
аналізують методи навчання та побудови відносин 
між людьми. У деяких навчальних закладах перш ніж 
прийняти вчителів з метою реалізації програми підго-
товки, серед претендентів проводять співбесіду. Після 
того, як студента прийнято на елементарний ступінь 
навчальної програми, він починає вивчати вищі кур-
си навчального плану з математики, природничих та 
суспільних наук. Такі курси спрямовано на поглибле-
не оволодіння поняттями алгебри, біології та історії. 
Окрім того, для майбутнього учителя початкових кла-
сів необхідними є проходження професійних курсів з 
управління класом та знання методів навчання. Таким 
чином, здійснюється підготовка до формування вмінь 
мотивувати учнів до навчання та реалізації інтерак-
тивного навчального плану. 

Навчальні програми також передбачають під-
готовку випускників педагогічних університетів до 
оцінювання успішності учнів та використання тех-
нологічного підходу в навчальному процесі. Такі  
програми можуть запропонувати інноваційні ідеї 
щодо використання інструментів ІКТ для прове-
дення зустрічей з батьками та формування в учнів  
основних академічних навичок. 

Необхідно зазначити, що в університетах США 
навчальні програми передбачають проходження ста-
жування студентами. Цей етап спрямовано на отри-
мання педагогічного практичного досвіду, зокрема по-
урочного планування та управління класом. «Учителі 
початкових класів повинні вміти створити особливий 
зв’язок зі своїми учнями, брати участь у житті колек-
тиву та спостерігати як діти виглядають, зростають 
та навчаються упродовж року. З маленькими дітьми 
вчитель повинен бути постійно мобільним, динаміч-
ним, уміти гратися та сміятися з ними – такі підходи 
у професійній діяльності потребують значних затрат 
енергії. Такі вчителі повинні бути добре обізнаними зі 
засобами, що використовуються при проведенні уро-
ків з предметів для навчання учнів основам читання, 
письма та математики. В їхній діяльності також часто 
виникає необхідність підтримувати зв’язок та працю-
вати особисто з кожним учнем, щоб оцінити власні 
здібності та подолати будь-які недоліки в педагогічній 
діяльності. Багато вчителів початкових шкіл застосо-
вують  ігрові методи, використовуючи реквізити, ігри 
та пісні з метою активізації пізнавальної діяльності 
учнів. Їхня діяльність полягає у створенні навчально-
го, комфортного середовища для дітей, де важливою 
складовою є взаємодія з батьками учнів» [6].

Бюро статистики праці (Bureau of Labor Statistics 
(BLS)) США заявило, що передбачається зростання 
кількості робочих місць у початковій школі на 12 % 
за період 2012–2022 років. Важливим чинником у со-
ціальні площині життєдіяльності вчителя є заробітна 
плата, що становила на травень 2013 р. становила 
56 320 доларів США на рік. Академічні вимоги до 
вчителів початкових класів можуть варіюватися за-
лежно від стану і типу навчального закладу, але США 
вимагають від вчителів державних шкіл отримання 
ліцензії та наявність ступеня бакалавра. 

Національна рада з акредитації педагогічної 
освіти (National Council for Accreditation of Teacher 
Education) та Акредитаційна рада педагогічної осві-
ти (Teacher Education Accreditation Council) надають 
акредитації освітніх програм для студентів, які праг-
нуть стати вчителями. Більшість навчальних програм 
для отримання ступеня бакалавра передбачає навчан-
ня упродовж чотирьох років та обов’язкової участі 
у навчальних стажуваннях. Загальні курси в програ-
мах цього ступеня навчання мають містити вивчення 
елементарної математики, початкової науки, елемен-
тарних соціальних досліджень, дитячої літератури, 
принципів навчання, педагогічної психології, вста-
новлення взаємовідносин в класі, оцінювання учнів. 
Окрім того, деякі штати країни мають програми, за  
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якими університети-партнери та початкові школи, є ві-
домими як професійні школи розвитку. Такі однорічні 
програми пропонують школам молодих випускників, 
які під керівництвом досвідчених викладачів отриму-
ють можливість проводити навчальні заняття та закрі-
плювати навички, сформовані в програмах бакалаврату. 

Отже, незалежно від того, що програми у різ-
них штатах можуть відрізнятися, основними вимо-
гами до вчителів-претендентів початкових класів є 
обов’язкове завершення навчання за програмою ба-
калаврату, контрольований педагогічний досвід та ре-
зультати іспиту. Також обов’язковою складовою про-
цесу оновлення ліцензії є неперервна освіта, тобто 
навчання на відповідних курсах тощо. 

Для вчителів початкових класів США не вимагає 
професійної сертифікації. Національна рада з про-
фесійних стандартів викладання (NBPTS) пропонує 
добровільну національну сертифікацію в різних кате-
горіях: англійська мова, музика і математика. Серти-
фікація дійсна упродовж 10 років і може бути продов-
жена шляхом дотримання чинних вимог до освіти.

Важливим аспектом у підготовці вчителів початко-
вої школи, є те, що в США є широко доступним отри-
мання педагогічної освіти через дистанційне навчання. 
Багато педагогічних коледжів та університетів пропо-
нують онлайн-програми навчання, призначені для під-
готовки студентів для навчання молодших учнів [8].

Вищезазначене може слугувати підтвердженням 
того, що програма підготовки майбутніх учителів 
початкової школи передбачає їхню готовність до ви-
користання ІКТ у навчанні. Освітні програми в елек-
тронному форматі (у режимі онлайн) можна знайти на 
сайтах багатьох державних і приватних педагогічних 
навчальних закладів, що є доступними для майбут-
ніх учителів. Деякі навчальні заклади (університети, 
коледжі) пропонують гібридну програму підготовки, 
що поєднує курси дистанційного та очного навчання. 

Однак сучасність вказує на необхідність досягнен-
ня постійної динамічної відповідності педагогічної 
підготовки вчителів початкових класів розвитку та до-
свіду кожного учня. Проблема покращення навчання 
учнів початкової школи у США є предметом дискусій 
сучасних дослідників. За останнє десятиліття, було 
досягнуто консенсусу серед експертів у галузі почат-
кової освіти, більшість з яких підтримують ідею «роз-
роблення відповідних правил». Національна асоціація 
освіти дітей молодшого віку (The National Association 
for the Education of Young Children, NAEYC), боролася 
за втілення цієї ідеї через політичні заяви та публіка-
ції. «Враховуючи складний характер доктрини підго-
товки у молодшій школі експерти підкреслюють необ-
хідність покращення підготовки вчителів» [10].

Таким чином, аналіз системи педагогічної підго-
товки учителів в галузі початкової освіти США до-
зволив утвердитися у виборі способів удосконалення 
та модернізації відповідної системи в Україні. Така 
оптимізація має відбуватися через удосконалення 
змісту педагогічної підготовки на основі проекту-
вання інформаційно-технологічного педагогічного  

освітнього середовища, умов, що мають бути спрямова-
ні на інтеграцію та диференціацію знань, а також через 
відбір та запровадження інноваційних засобів, форм та 
методів організації навчальної діяльності у ВНЗ.
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