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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В СИСТЕМІ ОСВІТИ США 

 

Анотація. У статті проаналізовано фактори, які спонукають до 

професійної підготовки, відмінність у вимогах до професійного розвитку 

працівників американської освітньої галузі у різних штатах. Перераховані 

установи, які надають професійну підготовку, та їх особливості. Висвітлено 

сутність методів професійного розвитку та особливості функціонування 

централізованої та децентралізованої систем вищої освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка, термін, кредит, система освіти. 

Abstract. The article analyzes the factors that induce vocational training, the 

difference in the requirements for professional development of employees of the 

American educational sector in different states. The institutions that provide 

vocational training and their features are listed. The essence of methods of 

professional development and peculiarities of functioning of the centralized and 

decentralized systems of higher education are covered. 

Keywords: vocational training, term, credit, education system. 

 

Стимулюючими факторами підвищення рівня професійної підготовки 

виступають: зацікавленість у професійному розвитку, бажання до 

саморозвитку, вдосконалення професійної компетентності, намагання 

прискорити кар’єрне зростання, систематичне ознайомлення з інноваційними 

технологіями, виконання професійних вимог тощо [8]. 

Беручи до уваги особливості державного устрою Сполучених Штатів 

Америки, багато американських штатів мають власні вимоги до 

професійного розвитку працівників освіти, а кількість кредитів у програмах 

професійного розвитку можуть відрізнятися від штату до штату. Наприклад, 

в Массачусетсі вчителям потрібно 150 пунктів професійного розвитку 

(Professional Development Points, PDPs); [9], у Джорджії вчителі повинні 

набрати 10 одиниць професійного навчання (Professional Learning Units, 
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PLUs) [7], в Арканзасі вчителі повинні виконати 60 годин документально 

підтверджених заходів з професійного розвитку щороку [5]. 

Дослідженням питання становлення та розвитку професійної 

підготовки в США займалися Н. Бахмат, О. Дубовик, Н. Нагач, О. Огієнко, 

С. Симоненко, С. Шандрук [4] та ін.; питання післядипломної професійної 

підготовки в США досліджували Т. Шанскова, Г. Капосльоз, 

В. Невмержицький та ін. Особливості професійної підготовки в освітніх 

закладах України висвітили Т. Білоус, А. Загородня, З. Кісіль, А. Кокарєва, 

Г. Михайлишина, Н. Сосницька [3] та інші. 

У США професійну підготовку здійснюють професійні школи, коледжі, 

університети. Професійна школа – це вищий навчальний заклад, який готує 

студентів до кар’єри в певних галузях. Деякі школи також пропонують 

ступінь бакалавра з певних професій. Прикладами цього типу шкіл є 

інженерна, архітектурна, юридична, бібліотечна школа, школа державної 

політики та бізнес-школа тощо. Коледжі і університети в США між собою 

великої різниці не мають. Різниця полягає лише в тому, що коледжі (з 

дворічним та чотирирічним термінами навчання) надають професійну освіту 

з отриманням ступеня асоціату (Associate Degree), яка часто 

використовується як проміжний ступінь для отримання ступеня бакалавру. 

Чотирирічні коледжі переважно не ведуть наукову діяльність. Студенти 

таких коледжів можуть також отримати ступінь бакалавра. Університети та 

інститути можуть запропонувати навчання за програмою бакалаврату та  

магістратури  та можливість здобуття вченого ступеня PhD. Також заклади 

мають всі умови для проведення наукових досліджень [1]. 

В університетах США пропонується також комбінована програма 

роботи та навчання (co-op), яка за змістом еквівалентна звичайній програмі 

підготовки, але студенти чергують навчальні та робочі семестри, таким 

чином, поєднуючи навчання з практичним досвідом на державних або 

приватних підприємствах [2]. 
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Професійна підготовка може здійснюватись в різноманітних формах. 

По-перше, процес професійної підготовки може здійснюватися в закладах 

професійно-технічної освіти, як правило, після отримання середньої чи 

політехнічної освіти, та дозволяє отримати певну кваліфікацію для 

збереження робочого місця або нової роботи. Також професійна підготовка 

може здійснюватися у формі офіційних або неофіційних програм підвищення 

кваліфікації або стажування, бути груповою або індивідуальною [6]. За 

масштабом професійна підготовка може мати структуру академічного курсу 

від різноманітних постачальників послуг професійного розвитку. Також 

можуть мати місце відмінності щодо філософії, змісту та форм навчання. На 

думку фахівців з Національного центру з професійної підготовки 

Університету Північної Кароліни до методів професійного розвитку можна 

віднести [10]: 

- кейс-метод – техніка навчання, що використовує опис реальних 

економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Ті, що навчаються, повинні 

досліджувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі 

рішення і вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються на реальному 

фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Метод був 

вперше застосований в Гарвардській школі бізнесу в 1924 році; 

- консультація – допомога окремій людині чи групі осіб у поясненні та 

вирішенні негайних проблем, дотримуючись систематичного процесу 

вирішення проблем; 

- коучинг – тренування для підвищення компетенцій людини у певній 

галузі навичок, забезпечуючи процес спостереження, роздумів та дій; 

- практичні спільноти – об’єднання людей для вдосконалення 

професійної практики, беручи участь у спільних дослідженнях та навчанні з 

людьми, які мають спільну мету; 

- дослідження уроку – діяльність з вирішення практичних дилем, 

пов’язаних із втручанням чи інструктажем, шляхом участі з іншими 

професіоналами в систематичному вивченні практики;  
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- наставництво – робота з сприяння усвідомленню та вдосконаленню 

особистістю власного професійного розвитку шляхом надання та 

рекомендування структурованих можливостей для роздумів та спостережень;  

- рефлексивний нагляд – дії з підтримки, розвитку та в кінцевому 

підсумку оцінювання результатів діяльності працівників через процес запиту, 

який заохочує їх розуміння та формулювання обґрунтування власної 

практики; 

- технічна допомога – підтримка людей та їх організацій з метою 

покращення з наданням ресурсів та інформації. 

На сьогоднішній день в світі існують дві схему функціонування 

системи вищої освіти: централізована, коли загальні питання, керування та 

визначення курсу освіти вирішуються на державному рівні (Німеччина, 

Франція, Швеція, Японія), та децентралізована, при якій право впливати на 

зміст навчання мають вищі навчальні заклади (США, Великобританія, 

Канада). На думку деяких американських дослідників до недоліків, що 

призводять до падіння якості професійної США, можна віднести відсутність 

єдиної системи стандартів вищої освіти та автономію навчальних закладів. 

Необхідно зазначити, що в напрямках реформування системи 

вітчизняної вищої освіти наявні й елементи саморегуляції у вигляді 

автономної діяльності закладів вищої освіти у вирішенні питань навчально-

виховної, науково-дослідницької, методичної та фінансово-господарської 

діяльності; й елементи державного контролю, коли МОН визначає стандарти 

освіти та здійснює контроль за підготовкою спеціалістів. Беручи до уваги усе 

вище сказане, можна зробити висновки, що під час модернізації системи 

української освіти буде  доречним використання всесвітнього досвіду, 

зокрема американського, задля наближення якості професійної підготовки до 

світових стандартів. 
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