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Важливим аспектом педагогічної освіти в Україні є вивчення методологічних аспектів професійної під-
готовки дошкільних педагогів, що будується на загальних європейських принципах та положеннях про освіту 
педагогів. Дослідження особливостей та специфіки процесів інтеграції і входження української системи вищої 
освіти до європейського освітнього простору, аналіз сутності та особливостей формування сучасної української 
теорії та практики вищої педагогічної освіти, вивчення перспективного досвіду зарубіжних країн – всі ці питан-
ня постають в контексті порівняльних досліджень. У контексті таких студій уточнення потребують харак-
теристика окремих освітніх феноменів, сутність європейської термінології, її співвідносність з національною 
системою професійної підготовки педагогів, що є предметом мовознавчих наукових пошуків та компаративних 
лінгвістичних оглядів і що й становить мету здійсненого у пропонованій статті аналітичного дослідження.

Провідними методами досягнення цілей пропонованої роботи були: порівняльний метод (порівняльний) 
аналіз; вивчення фактичного матеріалу; автентичний переклад літератури, нормативних документів тощо; 
зіставний контент-аналіз для з’ясування смислового наповнення поняття чи досліджуваного феномену, для 
формулювання результатів аналітико-філологічного дослідження використано метод компаративного опису 
та узагальнення фактичної інформації.

Результати дослідження встановили, що на сучасному етапі в європейському освітньому просторі 
поняття «професійна підготовка педагогів дошкільної освіти» (preschool teacher professional education) розу-
міють як процес професійної педагогічної підготовки осіб, які безпосередньо залучені до сфери дошкільної 
освіти, практично здійснюють організацію освітньої діяльності з дітьми від народження до вступу до шко-
ли, а також осіб, які здобувають освіту, що надаватиме їм офіційне право на здійснення такої діяльності 
в умовах різних типів дошкільних навчальних закладів (ігри в центрах розвитку груп, центрах дитячих цен-
трів дітей сімейного типу, дитячому садку, дошкільній освіті тощо).

Окреслено перспективи вивчення семантичних особливостей концепту «професійної педагогічної під-
готовки педагогів дошкільної освіти», а також актуалізовано необхідність подальшого філологічного дис-
курсивного аналізу концептів, пов’язаних з номінуванням спеціальностей у європейському освітньому вимірі, 
та понять, що позначають різні типи і види мережі дошкільних закладів тощо.

Ключові слова: концепт «професійна підготовка», професійна освіта, педагоги дошкільної освіти, 
зіставний аналіз, поняття, феномен. 

Melnyk N. I. Semantic peculiarities of the definition of the concept “professional training of preschool teachers” 
in the context of Ukrainian comparative studies. The processes of integration and joining the Ukrainian educational 
system the European educational space, the analysis of forming a modern Ukrainian theory and practice of higher 
pedagogical education, studying promising experience of foreign countries are questions which arise in the context 
of comparative researches. The characteristics of certain educational phenomena, the essence of European terminology, 
its correlation with national system of professional training of teachers need clarifying. An important aspect of teacher 
education in Ukraine is studying the methodological aspects of professional training of pre-school education that is 
built on common European principles and provisions of teacher education, hence the purpose of this article.

The leading methods in achieving the objectives of this paper were: comparative method (comparative) analysis; 
the study of factual material; authentic translation of literature; comparative content-analysis method and for 
formation of the results of the philological research we use the method of comparative description and summarizing 
factual information.

The results of the study found out that at the current stage in the European educational space the concept “preschool 
teacher professional education” is understood as a process of educational professional training of persons directly 
involved in the sphere of preschool education, practically carry out the organization of educational activities with 
children from birth to admission to school and people who get education which will provide formal right to conduct 
such activities in different types of preschool establishments (games in group development centers, childcare centers 
of family type, kindergartens, preschool education, etc.).

The survey results outline the prospects for professional education of preschool education in Ukraine in the direction 
of expanding the list of specialties and talk about diversifying and expanding the network of preschool establishments 
by taking into account European practice. 

Key words: the concept “professional training”, professional education, preschool teachers, comparative analysis, 
notion, phenomenon.
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Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її дослідження. Розвиток сучасної 
теорії і практики вітчизняної вищої педагогічної 
освіти і науки неможливий без врахування досвіду 
та результатів дослідницьких розробок і проектів 
наукової спільноти європейських країн, оскільки 
тенденції розвитку української педагогічної науки 
вирізняються чіткою інтеграцією у європейський 
вимір освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз вітчизняної наукової літератури з компаративних 
досліджень засвідчив, що вони були спрямовані на 
вивчення різних аспектів досвіду зарубіжних кра-
їн у вітчизняну систему педагогічної освіти. Так, 
праці А. Алексюка, В. Бондаря присвячено відпо-
відно порівняльно-дидактичному підходу до орга-
нізації освітнього процесу у вищій школі, управлін-
ським аспектам вищої освіти [1]. Питання якості, 
ефективності та удосконалення сучасної системи 
вищої освіти, особливості сучасної філософії осві-
ти представлено у працях В. Андрущенка, І. Зязюна, 
В. Кременя, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої. Теоретико-
методологічні засади неперервної вищої і педагогіч-
ної освіти в Україні та за кордоном вивчали В. Кузь, 
Н. Ничкало; особливості функціонування систе-
ми вищої педагогічної освіти розкрито в працях 
О. Дубасенюк, В. Лугового; Л. Пуховської, С. Сисо-
євої; практика післядипломної освіти досліджена 
А. Кузьмінським, Т. Сущенко; організація освітнього 
процесу в умовах вищих навчальних закладах оха-
рактеризовано А. Алексюком, М. Євтухом; особли-
вості становлення особистості педагога в сучасному 
світі стали предметом дослідження І. Беха; роботи 
О. Сухомлинської пов’язані з розробкою проблеми 
діяльності педагога в сучасному суспільстві та його 
ролі в демократизації освіти тощо [2, 46–47].

Важливими для аналізу розвитку особливостей 
європейської педагогічної теорії є також праці євро-
пейських та інших зарубіжних вчених з проблем про-
фесійної педагогічної освіти. Серед європейських 
науковців професійну педагогічну підготовку вивча-
ли Франческа Каєн (Francesca Caena), Дж. Гонзалес 
(J. González), Р. Вагінаар (R. Wagenaar,), Д. С. Рушен 
(D. S. Rychen), Л. Х. Салганік (L. H. Salganik), 
Б. І. Хасан (B. I. Hasan), Е. К. Шорт (E. C. Short) 
та інші; М. Волтерс (М. Walters), Р. Манфільд 
(R. Mansfield), Л. Мітчел (L. Mitchell) дослідили про-
фесійну підготовку педагогів у контексті компетент-
нісної парадигми європейської освіти; Ф. Даусоном 
(Phillip Dawson) розкрито формування особистісних 
якостей педагогів, Т. Воурінен (T. Vuorinen), А. Сен-
берг (A. Sandberg), С. Шеріден (S. Sheridan) дослі-
джували особливості професійної підготовки в сис-
темі дошкільної освіти [2,  47–48; 3].

На окрему увагу заслуговують комплексні порів-
няльні дослідження педагогічної освіти в Європі: 
у дослідженні Т. Кристопчук у контексті вивчення 
тенденцій розвитку педагогічної освіти в країнах 
Європейського Союзу презентовано частковий ана-
ліз професійної підготовки дошкільних педагогів 
у Німеччині, Франції, Великій Британії; дослідни-
цею Н. Негребецкою виокремлено тенденції розви-
тку педагогічної освіти у країнах Західної Європи; 

О. Нілова досліджувала особливості гуманізації 
педагогічної освіти країн Західної Європи; М. Олій-
ник ґрунтовно розкрила теоретико-методичні заса-
ди підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах 
Східної Європи; Л. Пуховська здійснила фундамен-
тальне дослідження з професійної підготовки вчи-
телів у Західній Європі; С. Синенко простежила 
розвиток післядипломної педагогічної освіти у кра-
їнах Західної Європи) та ін. [2, 50]. В означених 
дослідженнях представлено не лише процесуальний 
аспект професійної підготовки педагогів, особли-
вою позицією більшості компаративних наукових 
праць є питання категоріально-термінологічно поля 
дослідження, оскільки воно має свою специфіку 
і потребує окремої уваги з огляду на важливість 
об’єктивного та автентичного зіставлення окремих 
теоретичних та практичних аспектів.

Формулювання мети і завдань статті. Означе-
не актуалізує необхідність з’ясування методологіч-
ного аспекту поняття, визначення дефініції, сутності 
та особливостей у потрактуванні відносно україн-
ського тлумачення феномену «професійна підготов-
ка дошкільних педагогів», що становить мету пропо-
нованої статті. 

Провідними методами у реалізації мети виступа-
ють: метод компаративного (порівняльного) аналізу; 
вивчення фактичного матеріалу; переклад аутентич-
ної літератури; метод бінарного зіставлення; зістав-
ний контент-аналіз для з’ясування смислового напо-
внення поняття чи досліджуваного феномену; для 
формулювання результатів аналітико-філологічного 
дослідження використано метод компаративного 
опису та узагальнення фактичної інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливість формування та аналізу понятійно-кате-
горіального апарату при здійсненні компаративного 
дослідження полягає в тому, що він формує осно-
ву концепції наукової роботи, є необхідною умо-
вою її розробки, забезпечує об’єктивне оцінюван-
ня фактів, явищ та стану досліджуваної проблеми 
і теоретичних результатів. Для якісного здійснення 
започаткованого дослідження вважаємо за необхід-
не визначити найбільш прийнятні, розповсюджені, 
загальноприйняті, узагальнені та певною мірою уні-
фіковані тлумачення ключових понять; розмежува-
ти сутнісні особливості цих понять; з’ясувати, яким 
чином англомовні терміни співвідносяться з укра-
їнськими і в чому полягає їхня смислова спільність 
чи відмінність. Для започаткованого аналітико-філо-
логічного дослідження важливим є з’ясування сут-
ності феномену «професійна підготовка педагога 
дошкільної освіти» у європейській педагогічній 
науці, що обумовлюється смисловим та контекстним 
вживанням цього словосполучення.

У психолого-педагогічній літературі європей-
ського освітнього простору поняття «підготовка», 
в аспекті педагогічної діяльності дошкільних педа-
гогів, вживається у двох англомовних варіантах 
словосполучення «професійна підготовка дошкіль-
них педагогів» – «professional preschool teacher 
education» та «vocational preschool teacher training». 
Уважаємо за необхідне розмежовувати та диференці-
ювати такі пари понять, як: «professional» (професій-
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ний) та «vocational» (фаховий); друга – «education» 
(освіта) та «training» (навчання/підготовка).  
Основне та стратегічне завдання здійснення такого 
аналізу – з’ясувати автентичні за смисловим та зміс-
товим наповненням терміни і поняття сформульо-
ваного українського словосполучення «професійна 
підготовка педагогів дошкільної освіти».

У визначенні диференціації понять послуго-
вуватимемось авторитетними для європейської 
професійної освіти ресурсами, які видано Євро-
пейською комісією: Європейським центром роз-
витку професійної освіти (ЄЦРПО) – European 
Centre for the Development of Vocational Training 
(Cedefop) (Европейський контенент); Комітетом 
з узгодження якості розроблених освітніх про-
грам (КУЯОП) – Comite díagrement des programmes 
de formation a líenseignement (CAPFE) (Франція); 
Департаментом професійно-технічної та економіч-
ної освіти – Department of Vocational and Economic 
Education (Німеччина) та ін. Так, у виданні Євро-
пейського центру розвитку професійної освіти 
(ЄЦРПО) «Професійна освіта і навчання на більш 
високих рівнях кваліфікації» (Vocational education 
and training at higher qualification levels) за 2011 рік 
визначено, що відмінність між «vocational» (фах, 
професійне покликанням, справа/заняття якоюсь 
діяльністю на професійному рівні) та «professional» 
(професійною ступеневою освітою) лежить у пло-
щині підходів до розуміння понять «vocation» (фах) 
і «profession» (професія). Розрізняють два концепту-
альних підходи до тлумачення понять:

‒ відповідно до першого, диференціально-
го підходу, поняття розмежовуються в ієрархічній 
інтерпретації, у якій професія (profession) є такою 
категорією, яка має більш високий статус, ніж фах 
(vocation); усі професії за своєю суттю є професій-
ним заняттям, але не всі заняття є професіями [21, 
59; 14; 17; 18].

‒ відповідно до другого, синонімічного підходу, 
поняття «vocation» та «profession» інтерпретують-
ся як синонімічні терміни, і в термінології фахова 
«vocational» і професійна (professional) ступенева 
підготовка протиставляються визначенню «освіта» 
у контексті загальної (general) [12; 19].

Потрактування у першому значенні вживаються, 
зазвичай, коли мова йде про проблеми професійної 
ступеневої освіти; коли ж контекстуально дискусія 
ведеться щодо розвитку середньої загальної і про-
фесійної освіти поняття «фах» і «професія» є сино-
німічними [25, 37].

У європейських словниках знаходимо визначен-
ня «фаху» (vocation), який трактується як робота, 
справа, до якої залучено людину, а також справа, 
якою зайнята особа; «професія» (profession) – рід 
занять/зайнятість/справа або професія, здійснен-
ня якої вимагає спеціальних знань і довготри-
валої, інтенсивної академічної підготовки [29]. 
Міжнародна стандартна класифікація професій 
(ISCO, 08) визначає «occupation» (справа, певний 
рід діяльності) як сукупність різних видів робіт, 
основне завдання та обов’язки яких характеризу-
ються високим ступенем подібності та спрямовані 
на досягнення й реалізацію поставленого профе-

сійного завдання, отримання результатів чи про-
дукту діяльності [29].

Сутність понять обговорювалась у працях В. Ґуда 
(W. Goode) [11], В. Скотт (W. Scott) [20]. Відповідно 
до тверджень дослідників, різниця між «професі-
єю» і «фахом» полягає в тому, що професія вима-
гає від особи, яка нею оволодіває, комплексу знань, 
умінь, навичок, компетенцій, необхідних для осво-
єння та здійснення певної роботи, яка регламенту-
ється вимогами державних органів для формування 
освітнього маршруту, що в подальшому забезпечує 
«занурення» у професійну діяльність.

Такого ж підходу до диференціації означених 
понять дотримується українська дослідниця з акту-
альних проблем зарубіжної педагогіки Л. Пухов-
ська, яка зауважує, що за західною традицією термін 
і поняття «професія» («profession») використову-
ються переважно щодо престижних занять у галузі 
медицини, права, науки та архітектури…», а віднос-
но того, що «…стосується інших видів спеціалізо-
ваної діяльності людини, то для їх означення широ-
ко вживаються терміни «призвання/покликання» 
«calling» та «фах» «vocation» у контексті майстерно-
го володіння певним комплексом умінь» [4].

Відтак, вважаємо, що в науковій літературі понят-
тя «професія» (profession) аргументовано диференці-
юють від «фаху» (vocation) на основі низки основних 
характеристик, виокремлюючи у терміні «професія» 
такі якісні характеристики, як: ґрунтовна академічна 
підготовка; контроль за етичними аспектами підго-
товки, що здійснюється компетентними представни-
ками професійних органів; високий ступінь автономії 
у здійсненні професійної діяльності; регламентова-
ний доступ та контроль за якістю здійснення профе-
сійної діяльності, тобто компетентні органи мають 
право припиняти здійснення професійних обов’язків 
чи діяльності тими, хто не відповідає вимогам про-
фесійної підготовки [15, 54].

Оскільки в компаративних дослідженнях зазви-
чай здійснюється комплексний аналіз професій-
ної підготовки педагогів дошкільної освіти у краї-
нах Європи, що охоплює різні інституції (заклади, 
в яких відбувається професійне навчання та під-
готовка), правомірним буде застосування першого 
диференціального підходу до використання англо-
мовних понять «profession» (професія) та «vocation» 
(фах) у контексті їх потрактування європейськими 
дослідниками.

Якщо ж звертатись до аналізу означених понять 
у контексті європейської ступеневої системи освіти 
в цілому, то термін «higher professional education» 
(вища професійна освіта) використовується для 
позначення програм, установ і секторів, які готу-
ють студентів для конкретних професій. Термін 
«vocational higher education» (фахова вища освіта) 
навряд чи коли-небудь можна знайти у європейській 
науковій термінології, оскільки він не використову-
ється ні на інституціональному, ні на національному 
рівні. Упродовж останніх десяти років у науковій 
періодиці та виданнях термін «вища професійна 
освіта» набув більш академіко орієнтованого значен-
ня [15, 57] і диференціюється дослідниками в біль-
шості європейських країн від загальної академічної 

Мельник Н. І. Семантичні особливості визначення поняття «професіна підготовка педагогів дошкільної освіти» ...
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освіти (general academic education), яку розуміють 
як університетську підготовку [7, 74]. Аналіз відпо-
відно показує, що до потрактувань, представлених 
у вітчизняних документах, пов’язаних з професій-
ною підготовкою працівників дошкільної сфери, 
поняття «фах» не відбиватиме специфіки європей-
ської термінології.

Важливим є також з’ясування сутності потрак-
тування поняття «підготовка» у вимірі вітчизняних 
наукових дискурсів. Так, за визначенням, поданим 
в «Енциклопедії професійної освіти», означене сло-
восполучення трактується у двох значеннях: як нау-
чіння, тобто формування готовності до виконання 
майбутніх завдань, та як готовність – наявність ком-
петентності, знань і вмінь, необхідних для виконання 
поставлених завдань [27, 390]. У контексті приклад-
них завдань освіти підготовка розуміється як осво-
єння соціального досвіду з метою його наступного 
застосування для виконання специфічних завдань 
практичного, пізнавального або навчального плану, 
звичайно пов’язаних з певним видом тією чи іншою 
мірою регулярної діяльності [27, 272]. У «Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови» 
за редакцією В. Бусела «підготовка» – це понят-
тя, похідне від слів «підготувати, підготовити», які 
трактують як «…запас знань, навичок, досвід і т. ін., 
набутий у процесі навчання, практичної діяльності» 
[27, 952]. У «Новому тлумачному словнику укра-
їнської мови» «підготувати» – означає «…давати 
необхідний запас знань, передавати навички, досвід 
та інше в процесі навчання, практичної діяльності; 
навчати, тренувати, підковувати» [26, 359].

Професійну підготовку вчителів як самостійний 
феномен зі своїми специфічними характеристиками 
й особливостями, що базується на певній системі 
цінностей, розглядає Л. Пуховська. У процесі педа-
гогічної діяльності вчителю завжди було потрібно 
навчати, розвивати і виховувати дитину [4]. Цілі 
педагогічної освіти у Західній Європі – підготовка 
до передачі знань, підготовка до сприяння дитячому 
розвиткові, підготовка до роботи щодо соціалізації 
дітей [5, 8–12]. 

Підготовку педагогічних кадрів дошкільної 
освіти І. П. Рогальська-Яблонська розглядає у кон-
тексті компетентнісної парадигми сучасної профе-
сійної освіти і зазначає, що це – процес оволодіння 
ними такими видами компетентностей: загально-
культурною – володіння мовами культури, засоба-
ми пізнання світу (містить навчально-пізнавальну 
й інформаційну компетентності); соціально-трудо-
вою – засвоєння норм, способів і засобів соціальної 
взаємодії; комунікативною – формування готовності 
та здатності розуміти іншого, будувати спілкування 
адекватно наявній ситуації; компетентність у галу-
зі особистісного визначення – формування досві-
ду самопізнання, усвідомлення свого місця у світі, 
вибір ціннісних цільових змістових настанов для 
своїх дій [6, 74].

Цілісне розуміння поняття «професійної підго-
товки» у контексті підготовки вихователів на основі 
фундаментального контекстного аналізу сформу-
лювала Т. П. Танько, яка розуміє його як систему 
організаційних та педагогічних заходів, які забезпе-

чують формування в особистості професійної спря-
мованості, системи знань, навичок, умінь і профе-
сійної готовності, що, своєю чергою, визначається 
як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе 
здатною і підготовленою до виконання певної про-
фесійної діяльності та прагне її виконати [8, 48].

Відтак у вітчизняному освітньому просторі 
«професійну підготовку фахівців дошкільної осві-
ти /вихователів/ працівників дошкільної галузі/ 
педагогів дошкільної освіти» розглядаємо як резуль-
тат комплексного освітнього процесу, що характе-
ризується широтою загального світогляду і високої 
загальної культури особистості, володінням про-
фесійними знаннями з педагогіки, психології, тео-
рії та наукових основ управління; це спроможність 
вихователя реалізувати свої знання на практиці; 
це вміння застосовувати весь спектр традиційних 
та інноваційних методів психолого-педагогічного, 
соціального дослідження, всього комплексу педаго-
гічних і управлінських умінь.

Зазначимо, що як у вітчизняному науковому 
просторі, так і в європейському помітною є практи-
ка вживання словосполучень «професійна освіта» 
та «педагогічна освіта». У цьому контексті важ-
ливо зазначити, що для позначення поняття освіта 
в англомовній педагогічній науці використовується 
два терміни «education» (освіта), який розуміють 
як процес, за допомогою якого суспільство свідомо 
передає накопичені інформацію, знання, розуміння, 
відносини, цінності, навички, вміння та поведін-
ку різних поколінь і передбачає комунікацію одно-
го і більше суб’єктів, що має на меті досягнення 
освітньої мети [28]; та «training» (навчання), що 
найчастіше вживається у значенні отримання осві-
ти, яка спрямована на професійну підготовку; за 
визначенням Міжнародної стандартної класифікації 
освіти (МСКО) / International Standard Classification 
of Education (ISCE), це – освітній процес, спрямо-
ваний на досягнення конкретних цілей навчання, 
особливо в галузі професійної освіти [28]. Інакше 
кажучи, у визначенні освіти, за МСКО, поняття 
«training» вживається у значенні навчання.

Під означеним поняттям «професійна осві-
та», яке співвідносне з європейським «vocational 
education», розуміємо категорію, потрактування якої 
запропоноване Міжнародною стандартною класи-
фікацією освіти (МСКО), – «…освіта, яка спрямо-
вана на отримання знань, навичок та компетенцій, 
необхідних для конкретної спеціальності (фаху) або 
професії або роду занять і професій. Середня про-
фесійна освіта може мати елементи базової фахо-
вої підготовки. Успішне завершення таких програм 
веде до співвідносності між вимогами ринку праці 
до кваліфікації та якістю професійно-орієнтованої 
освіти, яка регулюється національними органами 
управління» [30]. Європейським центром розвитку 
професійного навчання (ЄЦРПН) / European Centre 
for the Development of Vocational (Cedefop) представ-
лено потрактування категорії «Vocational education 
and training (VET)»: професійна освіта і підготов-
ка – це освіта та навчання, які спрямовані на забезпе-
чення людей знаннями, «знаю як»-навичками та/або 
компетенціями, необхідними для професійної діяль-
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ності та реалізації на ринку праці [28, 60]. У цьому 
контексті поняття «training» постає у двох значен-
нях: у вузькому – як навчання – і в широкому – як 
підготовка до професійної діяльності. Професійна 
освіта (vocational education) і навчання (training) 
реалізовуються у європейських країнах у системі 
ступеневої освіти [10; 12; 23].

Відмітимо також, що у європейських науко-
вих дослідженнях та друкованих працях термін 
«training» (навчання/підготовка) досить часто 
вживається у словосполученні «teacher training» 
(дослівно – вчительське навчання) – педагогічна 
підготовка (навчання), яке є синонімічним до кате-
горії «teacher education» (педагогічна освіта), проте 
вживання терміна акцентує на професійному склад-
нику підготовки, а не на загальному педагогічному 
[9, 17]. Уточнимо лише, що його вживання часто 
супроводжується конкретизацією специфіки педа-
гогічної професії, наприклад: терміном «preschool 
teacher training» актуалізовано професійну підго-
товку дошкільних педагогів, «primary school teacher 
training» – професійну освіту вчителів початкової 
школи тощо. 

Стосовно українського словосполучення «педа-
гогічна освіта», яке співвідносимо із загальновжи-
ваним англомовним варіантом «teacher education», 
зазначимо, що воно більш притаманне європейській 
науковій традиції і є широковживаним словосполу-
ченням для позначення певного виду педагогічної 
освіти в Європі, аніж «pedagogical education». У гло-
сарії ЮНЕСКО категорію «teacher education» (педа-
гогічна освіта, дослівно – вчительська освіта) розумі-
ють як формальну підготовку педагогів (до початку 
професійної діяльності – університетська, центри 
підготовки тощо та перепідготовка), яка поклика-
на забезпечувати педагогів сумою необхідних для 
професійної діяльності знань, ціннісних відношень, 
передбачає формування професійної поведінки 
і навичок, необхідних для організації освітнього про-
цесу відповідно до певної ланки освіти [30]. 

З визначень зрозумілим є те, що професійна 
освіта завжди передбачає отримання певного доку-
мента, який підтверджує кваліфікацію, яку здобула 
особа по завершенню певної фахової підготовки. 
З поданого потрактування бачимо, що «педагогічна 
освіта» (pedagogical education) – більш узагальнене 
визначення для номінування підготовки в педагогіч-
ній сфері, а тому не завжди буде передбаченим отри-
мання певної кваліфікації – диплому (це, наприклад, 
може бути сертифікат, довідка, посвідчення тощо). 
На противагу цьому поняття «педогогічна освіта» 
(teacher education) є більш конкретизованим, офі-
ційно визначеним терміном.

Як свідчить бінарний та зіставний контент-аналіз 
визначень, запропонованих у європейській науковій 
термінології, лише словосполучення «професійна 
педагогічна освіта» засвідчуватиме відповідність 
педагогічної освіти певним, затвердженим на наці-
ональному рівні кваліфікаційним вимогам. Терміно-
логічне словосполучення «professional pedagogical 
education» (професійна педагогічна освіта) є шир-
шим та ієрархічно вищим поняттям, аніж «vocational 
peadagogical training» (професійна педагогічна під-

готовка/навчання), з огляду на те, що в останньому 
словосполученні терміном «training» акцентовано 
на професійному складнику загальної педагогічної 
освіти. 

Отже, для започаткованого дослідження корект-
ним буде використання англомовного терміна 
«professional», що відповідатиме українському «про-
фесійний», оскільки об’єктом дослідження є процес 
професійної підготовки дошкільних педагогів, що, 
згідно з предметом, повинен аналізуватися через 
визначення та характеристику теоретичних і мето-
дичних аспектів цього процесу, які реалізуються 
лише в умовах ступеневої чи безперервної освіти 
і передбачають спеціальну фахову (vocational) під-
готовку чи навчання (training) через здобуття педа-
гогічної освіти (pedagogical education).

Як свідчить аналіз праць європейських науков-
ців, проблему професійної підготовки дошкільних 
педагогів представлено фундаментальними якісни-
ми дослідженнями, предметом  в яких найчастіше 
є концепції та підходи до організації професійної 
підготовки дошкільних педагогів, розробка кваліфі-
каційних вимог та Національної рамки кваліфікацій, 
яка буде якнайбільше співвідносною з європейськи-
ми вимогами. Об’єктами європейських досліджень 
стають процеси удосконалення практики профе-
сійної підготовки дошкільних педагогів на засадах 
компетентнісного, практико зорієнтованого, дослід-
ницько базованого новітніх підходів. Окрему увагу 
європейських науковців зосереджено на подаль-
шому розвиткові систем професійної підготовки 
дошкільних педагогів у країнах Західної Європи 
і країнах європейського регіону в цілому. 

Важливо зазначити, дослідження сутності фено-
мену професійної підготовки дошкільних педагогів 
у започаткованому дослідженні у країнах Європи 
вимагає звернення до розгляду сутності поняття 
«дошкільний педагог» та його розуміння в євро-
пейському контексті. За результатами досліджен-
ня Н. І. Мельник, автентичне українське понят-
тя «дошкільна освіта» (preschool education/early 
childhood education and care) європейські науковці 
розуміють як спектр послуг, що забезпечує реалі-
зацію освітніх заходів з цілісним підходом, спря-
мованим на пізнавальний, фізичний, соціальний 
і емоційний розвиток дітей раннього, дошкільного 
та передшкільного віку; процес, який відбувається 
як у межах приватної, громадської або державної 
інституції, так і поза її межами (родинне вихован-
ня й освіта, виховання та освіта в сім’ї); формує 
і розвиває навички, необхідні для підготовки дітей 
раннього віку до соціальної адаптації в умовах 
дошкільних закладів та вдома, а також академічної 
готовності дітей дошкільного віку (від 3 до 6-ти 
років) до школи [2, 53–58]. Поняття «дошкільний 
педагог» у європейському просторі дошкільної 
освіти потрактовано як «…різні категорії працівни-
ків та осіб, які залучені до сфери дошкільної освіти 
та виховання (догляду); осіб, які здобувають спе-
ціальність (студентів вищих навчальних закладів); 
педагогів, які проходять підвищення кваліфікації 
чи переатестовуються; осіб, які здобувають фах 
в умовах альтернативних форм освіти тощо [2, 58]. 
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Як збірне поняття термін «preschool teacher» най-
більш точно відбиває зміст, смислове наповнення 
та специфіку, притаманні термінології західноєвро-
пейських країн, а відтак вважаємо обґрунтованим 
його використання в дослідженні як аналогічно-
го і тотожного загальновживаним в українському 
освітньому просторі термінологічним словоспо-
лученням «вихователь», «вихователь дошкільного 
навчального закладу», «вихователь дітей дошкіль-
ного віку», «фахівці дошкільної освіти», «педаго-
ги-дошкільники», «працівники дошкільної освіти», 
«педагогічні кадри дошкільної освіти», «педагоги 
дошкільної освіти» тощо.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Отже, на основі ана-
лізу вітчизняних та європейських досліджень 
формулюємо наше розуміння професійної під-
готовки педагогів дошкільної освіти у країнах 
Західної Європи, яке автентичне англомовному 

словосполученню «preschool teacher professional 
education», розглядається нами як процес профе-
сійної педагогічної освіти осіб, які безпосередньо 
залучені до сфери дошкільної освіти, практич-
но здійснюють організацію освітньої діяльнос-
ті з дітьми від народження до вступу до школи, 
а також осіб, які здобувають освіту, яка надавати-
ме офіційне право на здійснення такої діяльнос-
ті в умовах різних типів дошкільних навчальних 
закладів (ігрові групи, центри розвитку, центри 
догляду за дітьми, центри розвитку дітей сімей-
ного типу, дитячі садки, дошкільні навчальні 
заклади тощо). Перспективою подальших дослі-
джень є вивчення термінологічних особливостей, 
пов’язаних із практикою професійної підготовки 
дошкільних педагогів у європейських країнах, 
а саме: організаційно-педагогічного забезпечення, 
професійних профілів та компетентностей, після-
дипломної освіти тощо.
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