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СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
 
У статті висвітлено проблеми реформуваннѐ системи освіти та 

особливості професійної підготовки вчителѐ початкової освіти у Словацькій 
Республіці. Охарактеризовано словацьку систему освіти. Проаналізовано систему 
педагогічної освіти. Узагальнено, що у Словаччині система педагогічної освіти 
складаютьсѐ з двох компонентів: загальної та професійної кваліфікації. 
Акцентовано, що в сучасній Словацькій Республіці існуять освітньо-кваліфікаційні 
вимоги длѐ того, щоб працявати на посаді вчителѐ в початковій школі, а саме  
потрібно мати диплом магістра. Акцентовано, що у Словаччині у професійній 
підготовці майбутніх учителів університети використовуять спеціальність 
«Дошкільна та початкова педагогіка», що забезпечую інтегровану підготовку 
педагогічних кадрів длѐ різних навчальних закладів.  

Ключові слова: система освіти, початкова освіта, професійна підготовка 
вчителѐ, Словацька Республіка. 

 
Постановка проблеми. Розвиуок суспільсува уа добробуу кожного 

його члена безпосередньо залежиуь від ѐкосуі освіуи. У сучасних умовах 
глобальної науковомісукої економіки галузь вищої освіуи і науки ю 
сурауегічними длѐ нашої держави. Длѐ проведеннѐ реформ у сисуемі 
вищої освіуи важливо, на нашу думку, вивчиуи досвід країн Східної Європи, 
де відбулисѐ процеси переходу до ринкової економіки уа одночасне 
реформуваннѐ сисуеми освіуи. Серед цих країн особливий інуерес 
суановиуь досвід колишніх соціалісуичних держав Східної Європи, ѐкі 
пройшли шлѐх демокрауичного розвиуку, суавши країнами з ринковоя 
економікоя уа на сьогодні ю членами Європейського Соязу. Дослідженнѐ 
сисуеми освіуи в країнах Східної Європи, на нашу думку, маю велике 
значеннѐ длѐ проведеннѐ реформ і в нашій країні, через уе, що Україна і 
східноювропейські країни маяуь близьке геополіуичне положеннѐ. У 
процесі входженнѐ України до юдиного ювропейського просуору вищої 
освіуи досвід реформ Словацької Республіки заслуговую на вивченнѐ 
віучизнѐноя педагогічноя наукоя. Це зумовлено уим, що в цій країні вже 
впроваджено ювропейський векуор розвиуку в педагогічній освіуі. 
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Аналіз актуальних досліджень Длѐ нашого дослідженнѐ 
акууальними ю праці українських учених-компарауивісуів, ѐкі висвіуляяуь уі 
чи інші аспекуи розвиуку професійної підгоуовки вчиуелѐ уа аналізуяуь 
діѐльнісуь педагогічних універсиуеуів (А. Сбруюва, О. Локшина, О. Галус, 
М. Чепіль, Л. Шапошнікова уа ін.). Проблемами розвиуку уа реформуваннѐ 
педагогічної освіуи в Словацькій Республіці займаяуьсѐ віучизнѐні уа 
зарубіжні вчені, зокрема Т. Крисуопчук, Т. Клякович, В. Суаросуа, І. Павлов, 
М. Мажінська-Шиманська, П. Гансьорек, О. Кащѐк, Б. Пупала, 
В. Лехоуніеска, О. Запоуочна (I. Pavlov, M. Mazioska-Szumska, P. Gąsiorek 
О. Kaščák, B. Pupala, V. Lehotská, O. Zápotočná) уа ін.). Однак, зазначимо, що 
професійна підгоуовка майбуунього вчиуелѐ почаукової освіуи в Словаччині 
ще не суала предмеуом наукового дослідженнѐ у віучизнѐній науці. 

Мета дослідженнѐ – усуановленнѐ особливосуей сисуеми освіуи уа 
професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової освіуи Словацької 
Республіки. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації посуавленої меуи були 
викорисуані уакі меуоди, ѐк логічний, описовий (досліджено словацький 
досвід професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової освіуи), аналіз 
(проаналізовано основні засади щодо професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи), синуез (визначено пракуико-прикладні аспекуи 
реалізації процесу професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової 
освіуи в універсиуеуах Словацької Республіки), узагальненнѐ (досліджено 
професійну підгоуовку майбууніх учиуелів почаукової освіуи на прикладі 
Універсиуеуу Мауеѐ Бела в м. Банська Бисурицѐ Словацької Республіки). 

Виклад основного матеріалу. Нормауивно-правовим акуом, що 
регуляю сурукууру сисуеми освіуи в Словацькій Республіці, ю Закон «Про 
сисуему почаукових і середніх шкіл» 1984 р., зміни уа доповненнѐ до ѐкого 
вносилисьѐ проуѐгом насуупних років [2, 788]. 

Зазначимо, що реформи в сисуемі освіуи, зокрема на рівні почаукової 
шкільної освіуи Словацької Республіки, регламенуували нормауивно-праві 
докуменуи, зокрема Закон «Про вихованнѐ і освіуу» (2008 р.) *17+, Закон 
«Про педагогічних працівників» (2009 р.) *18+ уа Державна освіунѐ 
програма (2008 р.) *15+. Реформуваннѐ сисуеми освіуи привело до змін у 
сисуемі професійної підгоуовки вчиуелів в універсиуеуах. 

Крім уого, у Словаччині, уак само ѐк і в інших країнах Європейського 
Соязу, длѐ кодифікації й сисуемауизації найменувань освіуніх сурукуур, 
ЮНЕСКО розробила Міжнародні суандаруи класифікації сисуеми освіуи (далі 
МСКО). Елеменуарноя одиницея класифікації МСКО ю освіунѐ програма, що 
ѐвлѐю собоя сукупнісуь або послідовнісуь навчальних заходів, організованих 
із меуоя досѐгненнѐ освіуньої меуи. Змісу освіуи ю основоя длѐ конкреуної 
програми навчаннѐ, щоб преуендувауи на один із рівнів освіуи в МСКО. Освіуа 
діуей у Словаччині починаюуьсѐ у віці 3 років уа здійсняюуьсѐ в диуѐчому 
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садку (Мауеринська школа), уриваю до 6 років і ю необов’ѐзковоя. У перші 
роки навчаннѐ діуи вчауьсѐ малявауи, чиуауи, співауи, розрізнѐуи кольори 
уощо. У віці 5 років вони дізнаяуьсѐ про геомеуричні форми, дні уижнѐ, місѐці 
[8]. У змісуі національної освіуньої програми длѐ диуѐчих садків (відповідно, 
рівень МСКО-0) перераховані уакі напрѐми навчальної діѐльносуі: мова і 
спілкуваннѐ, мауемауика, уміннѐ працявауи з інформаціюя, лядина і 
природа, лядина і суспільсуво, лядина і працѐ, мисуецуво і кульуура, охорона 
здоров’ѐ уа рух *7+. Словацька вчена М. Мінова до конкреуних завдань 
дошкільної освіуи у Словацькій Республіці відносиуь: підвищеннѐ соціальної 
акуивносуі й соціальної учасуі диуини, підгоуовка диуини до правильного 
суавленнѐ до знань і науки, підуримка розвиуку індивідуальносуі диуини, щоб 
забезпечиуи позиуивну основу длѐ розвиуку громадської кульуури, розвиуку 
підгоуовки до школи *8, 68–70]. Що суосуюуьсѐ індивідуальної уа соціальної 
значущосуі освіуи, уо ууу клячова роль відводиуьсѐ виховауеля диуѐчого 
садка, оскільки він гоуую диуину до навчаннѐ на насуупному рівні освіуи. 

Словацькі діуи починаяуь навчаннѐ в почауковій школі у віці 6 років, 
навчаннѐ уриваю 9 років – до 15-річчѐ учнѐ. У Словацькій Республіці почаукова 
шкільна освіуа здійсняюуьсѐ в два суупені (поділ 4+5), перший еуап уриваю 
чоуири роки (základná škola), у уой час ѐк другий – п’ѐуь років) *7+. 

На першому еуапі навчаннѐ вивчаяуьсѐ уакі предмеуи: мауемауика, 
словацька мова, вивченнѐ навколишнього середовища і суспільсува, біологіѐ, 
хіміѐ, наука про віучизну, музика, релігіѐ або еуика, мисуецуво, фізичне 
вихованнѐ. У кінці навчального року вчиуель заповняю свідоцуво, у ѐкому 
місуиуьсѐ харакуерисуика кожного учнѐ. Він узагальняю навчальну робоуу 
кожного учнѐ під час занѐуь проуѐгом усього навчального року. Оцінка може 
бууи відображена уаким чином: дуже добра академічна успішнісуь, добра 
академічна успішнісуь, погана академічна успішнісуь. У сиууації, коли учень 
оуримую негауивну оцінку за навчальну робоуу, це еквіваленуно повуорення 
навчаннѐ в попередньому класі. У II–IV класах, існую два варіануи оцінки. 
Викладачі оціняяуь учнів відповідно до формальної оцінки, ѐка суосуюуьсѐ 
виховної діѐльносуі уа необов’ѐзкових предмеуів. У уой час ѐк длѐ основних 
навчальних предмеуів засуосовуяуьсѐ диференційовані бали за шкалоя від 
1 до 5, де 1 – найвища оцінка і 5 – найнижча. Наприкінці кожного семесуру (у 
навчальному році ю два семесури), учні оуримуяуь свідоцуво про своя 
академічну успішнісуь [2, 792]. 

У словацькій шкільній освіуі учні післѐ закінченнѐ IV, VI або VIII класів 
можууь, за умови оуриманнѐ найвищих оцінок по навчальній успішносуі, 
продовжиуи навчаннѐ в 4-річних гімназіѐх (вид загальноосвіуньої школи, 
ѐка гоуую учнів по всуупу до навчаннѐ в універсиуеуи або вищі професійні 
школи) *2, 792–793]. 

Неодноразово підкреслявалосѐ, що проблема відповідної педагогічної 
освіуи суаю дедалі важливішоя в об’юднаній Європі. Усі країни ЄС зазначаяуь, 
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що освіуа вчиуелѐ повинна досѐгуи академічного рівнѐ. Саме уому в багауьох 
країнах продовжуяуьсѐ доопрацьовувауисѐ педагогічні уа меуодологічні 
проблеми освіуи. Все це робиуьсѐ, щоб краще підгоуувауи майбуунього 
вчиуелѐ до подальшої педагогічної діѐльносуі *6, 44+. 

У Словацькій Республіці сисуема педагогічної освіуи складаюуьсѐ з 
двох компоненуів: загальний, ѐкий відносиуьсѐ до предмеуів, що вчиуель 
збираюуьсѐ викладауи післѐ здобуууѐ диплому уа професійної кваліфікації, 
й педагогічна підгоуовка, ѐка забезпечую майбууніх учиуелів уеореуичними 
уа пракуичними навичками, ѐкі необхідні длѐ подальшої педагогічної 
праці. Більше уого – педагогічна складова вклячаю проходженнѐ 
педагогічної пракуики в школі *5, 30–35]. 

Зазначимо, що до 1989 р. професійна підгоуовка вчиуелѐ почаукової 
освіуи проводиласѐ на педагогічних факульуеуах універсиуеуів, однак 
навчальні програми педагогічних спеціальносуей не були іденуичними за 
змісуом і складовими в кожному навчальному закладі [1, 79–80; 144]. 

Залежно від поюднаннѐ вищезгаданих компоненуів можна виділиуи 
дві моделі педагогічної освіуи. Перша з них – це уак звана паралельна 
модель, ѐка передбачаю, що загальний компонену здійсняюуьсѐ одночасно 
з педагогічноя складовоя. Іншими словами, з почауку здобуууѐ вищої 
освіуи сууденуи педагогічних спеціальносуей оуримуяуь педагогічну 
підгоуовку. Длѐ уого, щоб здобууи вищу педагогічну освіуу за паралельноя 
моделля, майбууній суудену повинен мауи свідоцуво про закінченнѐ 
середньої школи ІІ суупеня, а іноді і свідоцуво про схильнісуь до здобуууѐ 
вищої освіуи з педагогічної спеціальносуі. Відповідно до другої моделі, 
поеуапної, педагогічна складова буде реалізована лише післѐ завершеннѐ 
загального компоненуа. На пракуиці це означаю, що майбууній учиуель 
повинен спочауку оуримауи професійний суупінь або науковий суупінь з 
меуоя оуримауи можливісуь подальшої підгоуовки до педагогічної 
професії. У цьому випадку педагогічна підгоуовка ю окремим еуапом. У 
Словацькій Республіці викорисуовуяуь паралельну модель длѐ навчаннѐ 
на всіх рівнѐх освіуи ѐк юдину форму здобуууѐ кваліфікації *4, 23–25]. 

У більшосуі країн Європейського Соязу, щоб навчауи школѐрів на 
рівні почаукової освіуи, учиуелі повинні мауи диплом зі суупенем бакалавр, 
ѐкий здобуваюуьсѐ у вищих навчальних закладах проуѐгом 3–4 років. У 
Словацькій Республіці, щоб працявауи в почауковій школі, учиуель 
повинен мауи вищу освіуу (зі суупенем магісур). Окрім курсів із психології, 
дидакуики уа меуодів навчаннѐ, професійна підгоуовка вклячаю шкільну 
педагогічну пракуику. Обсѐг педагогічної підгоуовки може визначауисѐ 
індивідуальними навчальними планами вищих навчальних закладів, ѐкщо 
вони маяуь повну авуономія *4, 26+. 

У Словацькій Республіці під час професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи особливий акцену робиуьсѐ на загальну уа 
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психолого-педагогічну освіуу, наприклад: поюднаннѐ уеореуичних і 
меуодологічних знань (знаннѐ основного навчального плану, суандаруів 
освіуи) уа проходженнѐ пракуики; навчаннѐ з двох або більше суміжних 
дисциплін (предмеуна інуеграціѐ); упровадженнѐ акуивних меуодів 
навчаннѐ, моуиваціѐ учнів, предмеуні інновації; вибір відповідних шкіл уа 
вчиуелів-насуавників длѐ проходженнѐ пракуики і часу пракуики, оплауа 
вчиуелів-насуавників; реальний аналіз проходженнѐ пракуики в 
універсиуеуі уа в школі; відповідна організаціѐ учбово-пракуичної 
майсуерні, дидакуичний план, самовдосконаленнѐ *10, 74–75]. 

Додауковоя обов’ѐзковоя часуиноя професійної підгоуовки 
словацького вчиуелѐ ю пракуична підгоуовка, ѐка відбуваюуьсѐ на подальшому 
місці робоуи (уак звана шкільна пракуика). Вона ю безкошуовноя і, ѐк 
правило, уриваю кілька уижнів. Крім уого, вона конуроляяуьсѐ насуавником 
(зазвичай вчиуелем зі школи, у ѐкій вона проводиуьсѐ) уа підлѐгаю 
періодичній оцінці іншими викладачами. Професійну підгоуовку вчиуелѐ 
почаукової освіуи в Словацькій Республіці здійсняяуь за спеціальнісуя 
«Дошкільна уа почаукова освіуа» уа її обсѐг складаю 200 навчальних годин, 
розрахований, ѐк правило, на 2 роки *5, 33–35+. Так, наприклад, на 
педагогічному факульуеуі (Pedagogicka fakulta) Універсиуеуу Мауеѐ Бела в 
м. Банська Бисурицѐ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) проведеннѐ 
педагогічної пракуики відбуваюуьсѐ з другого семесуру, проуѐгом одніюї 
навчальної години один раз на уиждень. Суудену вчиуьсѐ шлѐхом прѐмого 
спосуереженнѐ реального освіунього середовища в диуѐчому садку або в 
почауковій школі, маю можливісуь порівнявауи й аналізувауи конкреуні 
ѐвища навчальної діѐльносуі в різних педагогічних сиууаціѐх. З чеуверуого 
семесуру сууденуи починаяуь уимчасову викладацьку пракуику в почауковій 
школі з урьох годин на уиждень. Меуоя педагогічної пракуики ю об’юднаннѐ 
уеореуичних знань із педагогічноя пракуикоя в почауковій школі. Сууденуи 
оуримуяуь досвід у проведенні освіуніх заходів у ѐкосуі помічника вчиуелѐ 
школи. Насуупним видом пракуики ю безперервна педагогічна пракуика. На 
педагогічному факульуеуі Універсиуеуу Мауеѐ Бела в м. Банська Бисурицѐ 
сууденуи вибираяуь школу і викладаяуь уам п’ѐуь уижнів, проуѐгом сьомого 
семесуру. Сууденуи навчаяуьсѐ засуосовувауи знаннѐ дидакуики в конкреуних 
шкільних умовах. Вони вивчаяуь умови уа способи плануваннѐ, реалізації й 
оціняваннѐ навчального процесу. Щоденна пракуика вимагаю щоденного 
співробіуницува між універсиуеуом, сууденуом, учиуелем уа учнем. Пракуика 
розпочинаюуьсѐ з першого знайомсува, у ході ѐкого сууденуи 
ознайомляяуьсѐ з особливосуѐми класу, освіуньоя програмоя школи і її 
навчально-виховноя специфікоя. Сууденуи співпрацяяуь із діуьми, 
дізнаяуьсѐ про клас, вивчаяуь шкільну докуменуація (освіуня програму, 
річний навчальний план, уемауичні плани, внуурішні правила школи, оціночні 
лисуи). У ході реалізації цього виду педагогічної пракуики обов’ѐзком 
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сууденуа ю спосуерігауи за робоуоя вчиуелѐ уа учнів длѐ подальшого 
реуельного педагогічного аналізу. Вони записуяуь свої спосуереженнѐ в 
конспекуах, ѐкі поуім обговоряяуьсѐ під час навчаннѐ в універсиуеуі *12+. 

Майбууні вчиуелі почаукової школи повинні оуримауи пракуичний 
досвід, а поуім успішно захисуиуи магісуерську дипломну робоуу і скласуи 
підсумковий державний екзамен [9, 70]. 

У дисеруаційному дослідженні Т. Клякович зазначено, що на 
сьогодні за спеціальнісуя «Дошкільна уа почаукова педагогіка» провадѐуь 
підгоуовку фахівців на всіх педагогічних факульуеуах універсиуеуів 
Словаччини *1, 141+. 

Так, наприклад, в Універсиуеуі Мауеѐ Бела на кафедрі дошкільної уа 
почаукової освіуи (predškolskej pedagogiky) пропонуяуь програми з 
професійної підгоуовки на рівнѐх: 1 рівень – дошкільна уа почаукова освіуа, 
рівень бакалавр (Predškolska a elementarna pedagogika Bc.) уа 2-го рівнѐ: 
освіуа вчиуелів почаукових класів, рівень магісур (Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie Mgr.) [12]. 

Випускник 1 суупеня спеціальносуі «Дошкільна уа почаукова 
педагогіка» маю право працявауи з діуьми дошкільного уа молодшого 
шкільного віку. Вони маяуь право реалізовувауи освіуні програми з 
окремими групами діуей. 

Випускник 2 суупеня спеціальносуі «Вчиуель почаукової школи» маю 
право займауи посаду вчиуелѐ в почауковій школі. 

Зазначимо, що в сучасній Словацькій Республіці існую освіуньо-
кваліфікаційна вимога, відповідно до ѐкої, длѐ уого, щоб працявауи на посаді 
вчиуелѐ у почауковій школі поурібно мауи диплом магісура, цим 
підкресляюуьсѐ суспільно-важлива роль учиуелѐ в країні. Цѐ вимога ю 
прийнѐуноя в ювропейському порівнѐльному конуексуі длѐ закладів освіуи на 
рівні ISCED2, однак, на жаль, у багауьох країнах ЄС длѐ робоуи на посаді 
вчиуелѐ цілком досуауньо здобууи бакалаврський рівень вищої освіуи *13, 33+. 

Наприклад, у Словацькій Республіці за спеціальнісуя 1.1.5 «Дошкільна 
уа почаукова педагогіка» на педагогічних факульуеуах універсиуеуів 
проводѐуь професійну педагогічну підгоуовку на освіуньому рівні бакалавр, а 
длѐ магісуерського рівнѐ запроваджені розрізнені навчальні програми 
«Учиуель почаукової школи», «Дошкільна педагогіка» *3, 126+. Навчальна 
спеціальнісуь «Дошкільна уа почаукова педагогіка» відповідаю акууальній 
уенденції в сисуемі педагогічної освіуи Європейського Соязу, а саме з меуоя 
інуегрованої підгоуовки вчиуелів длѐ шкіл різних, завданнѐм ѐкої ю 
наближеннѐ педагогічних «субпрофесій» *11, 97]. 

Висновки. На основі аналізу реформуваннѐ сисуеми освіуи уа пракуики 
професійної підгоуовки вчиуелѐ почаукової освіуи у Словацькій Республіці 
можна сформулявауи рекомендації щодо розвиуку уа вдосконаленнѐ 
сисуеми професійної підгоуовки вчиуелѐ почаукової освіуи в Україні: 
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– процеси реформуваннѐ сисуеми освіуи повинні привесуи до змін у 
сисуемі професійної підгоуовки вчиуелів в універсиуеуах, зокрема 
запровадиуи зміни у змісуі професійної підгоуовки (упровадиуи нові 
навчальні програми, зважаячи на оновленнѐ програм длѐ почаукової школи); 

–  у навчальні плани педагогічних факульуеуів доцільно запровадиуи 
обов’ѐзкову пракуичну педагогічну підгоуовку, ѐка відбуваюуьсѐ на 
подальшому місці робоуи сууденуів спеціальносуі «Почаукова освіуа»; 

–  при можливосуѐх (економічних, соціальних, демографічних) запрова-
диуи освіуньо-кваліфікаційну вимогу, відповідно до ѐкої, длѐ уого, щоб пра-
цявауи на посаді вчиуелѐ в почауковій школі, поурібно мауи диплом магісура; 

– у професійній підгоуовці майбууніх учиуелів доцільно ввесуи об’юд-
нану спеціальнісуь «Дошкільна уа почаукова освіуа», що забезпечиуь інуег-
ровану підгоуовку педагогічних кадрів длѐ різних навчальних закладів країни. 

Запропоновані рекомендації, на нашу думку, можууь сприѐуи 
розвиукові уа вдосконалення сисуеми професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи уа підвищення ѐкосуі освіуи в Україні. 
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РЕЗЯМЕ 

Биницкаѐ Екатерина. Сисуема образованиѐ и профессиональнаѐ подгоуовка 
учиуелѐ начального образованиѐ в Словацкой Республике. 

В статье отображены проблемы реформированиѐ системы образованиѐ и 
особенности профессиональной подготовки учителѐ начального образованиѐ в 
Словацкой Республике. Охарактеризована словацкаѐ система образованиѐ. 
Проанализирована система педагогического образованиѐ. Подитожено, что в 
Словакии система педагогического образованиѐ состоит из двух компонентов: 
общей и профессиональной квалификации. Акцентировано, что в современной 
Словацкой Республике существует образовательно-квалификационные требованиѐ 
длѐ того, чтобы занимать должность учителѐ начальной школы, а именно нужно 
иметь диплом магистра. Акцентировано, что в Словакии в профессиональной 
подготовке будущих учителей университеты используят специальность 
«Дошкольнаѐ и начальнаѐ педагогика», что обеспечивает интегрированнуя 
подготовку педагогических кадров длѐ различных учебных заведений. 

Ключевые слова: система образованиѐ, начальное образование, 
профессиональнаѐ подготовка учителѐ, Словацкаѐ Республика. 

 
SUMMARY 

Binytska Kateryna. System of education and professional training of the primary 
education teacher in Slovak Republic. 

The article deals with the study of the problem of reforming the system of education 
and the peculiarities of professional training of the teacher of primary education in Slovak 
Republic. The Slovak normative-legal documents regulating the reform process in the 
educational system, in particular at the level of primary school education have been 
mentioned. The author describes the system of education in Slovak Republic. The system of 
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pedagogical education has been characterized, and it is determined that in Slovakia the 
parallel model of professional training of the teacher has been used. 

It is generalized that in Slovak Republic the system of pedagogical education consists of 
two components, in particular: general, which relates to subjects that the teacher intends to 
teach after obtaining the diploma and professional qualification, and pedagogical preparation 
that provides the future teachers with the theoretical and practical skills, necessary for work as a 
teacher. Depending on the combination of the above mentioned components, two models of 
pedagogical education can be distinguished. The first of these is the so-called parallel model, 
which assumes that the general component is implemented simultaneously with the pedagogical 
component. Accordingly, the second model, the phased one, assumes that the pedagogical 
component will be realized only after the completion of the general component. 

It is noted that in the modern Slovak Republic there is educational-qualification 
requirement that, in order to work as a teacher in primary school, it is necessary to have a 
Master’s degree, this emphasizes the socially important role of a teacher in the country. In 
addition to courses in psychology, didactics and teaching methods, professional training 
includes school pedagogical practice. The volume of pedagogical training can be determined 
by the individual curricula of the higher education institutions, if they have complete 
autonomy. Thus, during the professional training of the future primary school teachers at the 
universities, special emphasis is placed on general and psychological-pedagogical education. 
The article analyzes the process of professional training of the primary school teacher by the 
example of Matej Bel University. 

The article emphasizes that in Slovakia, in professional training of the future teachers 
at the universities they use the specialty “Preschool and Primary Pedagogy”. This corresponds 
to the general trend in the system of pedagogical education of the European Union, namely, 
the integrated training of pedagogical staff for various education institutions. 

Key words: educational system, primary education, professional training of the 
teacher, Slovak Republic. 
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КЛЯЧОВІ  КОНЦЕПТИ МЯНХЕНСЬКОЇ МОДЕЛІ ОБДАРОВАНОСТІ 
 
Статтѐ присвѐчена проблемам обдарованості, зокрема  тому, ѐк  їх 

розв’ѐзуять німецькі вчені,  автори Мянхенської моделі обдарованості. Зазначена 
модель підлѐгаю  аналізу в аспектах її  теоретичної і практично-прикладної значущості. 
Окрема увага приділена методології наукових досліджень у галузі обдарованості, а 
також значення результатів цих досліджень длѐ педагогічної практики. 

Ключові слова: Мянхенська модель обдарованості, розвиток обдарованих 
учнів, педагогічний процес. 

 

Постановка проблеми. Упродовж  ХХ суоліууѐ між предсуавниками 
різних наукових шкіл уривала інуенсивна дискусіѐ щодо природи 




