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Законодавчу базу, яка регламентує професійну підготовку вчителів загальноосвітніх 

шкіл у ФРН, складають законодавчі акти федерального й регіонального значення та 
нормативно-інструктивні документи Постійної конференції міністрів освіти і культури 
федеральних земель, зокрема: Основний закон ФРН (Конституція); Рамковий закон «Про 
вищу освіту»; земельні закони, а саме: «Про вищу освіту», «Про підготовку вчителів», 
«Про державну службу», «Про шкільну освіту»; розпорядження земельних Міністерств 
освіти, а саме: «Про організацію першого державного екзамену», «Про організацію 
другого державного екзамену», «Про організацію стажування»; постанови Конференції 
міністрів освіти і культури. 

Основою законодавства сучасної ФРН є Конституція – Основний закон (Grundgesetz) 
від 23 травня 1949 року, що закріплює суспільний державний устрій країни, функції 
органів державної влади, основні права та обов’язки громадян. Відповідно до Конституції 
ФРН, федеральні землі на регіональному рівні здійснюють врегулювання усіх питань 
шкільної, вищої освіти, підвищення кваліфікації та освіти дорослих.  

Одним з важливих законодавчих актів ФРН, який регламентує підготовку фахівців в 
університетах є Рамковий закон «Про вищу освіту». Ним визначено пріоритети та 
орієнтири організації і функціонування вищих навчальних закладів, діяльність яких 
деталізована у земельних законах про вищу освіту. Цей закон був прийнятий 19 січня 1999 
року на підставі рамкової компетентності федерації як орієнтир для розробки відповідних 
законодавчих актів на регіональному рівні. Деталі здобуття професійної педагогічної 
освіти і підвищення кваліфікації відображені у земельних законах «Про підготовку 
вчителів».   

Зазначимо, що Гессенський закон, на нашу думку, найбільш детально описує 
аспекти професійної педагогічної освіти. Закон федеральної землі Гессен «Про підготовку 
вчителів» від 28 вересня 2011 року  складається із 10 частин, послідовність яких 
відповідає основним фазам професійної педагогічної освіти у ФРН, розкриває 
організаційно-педагогічні аспекти університетської підготовки, шкільної практики, 
стажування, подальшої післядипломної освіти і підвищення кваліфікації вчительських 
кадрів. 

Не всі земельні закони про підготовку вчителів детально розкривають аспекти 
підготовки фахівців-педагогів. У переважній більшості федеральних земель питання 
першого і другого державного екзаменів, стажування регламентуються окремими 
постановами і розпорядженнями земельних Міністерств освіти: «Про організацію першого 
державного екзамену», «Про організацію другого державного екзамену», «Про 
організацію стажування». 

Зауважимо, що у федеральних землях, які не мають окремого закону про підготовку 
вчителів (Баден-Вюртемберг, Гамбург, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія, 
Саксонія-Ангальт, Шлезвіг-Гольштейн) врегулювання цього питання здійснюється у 
межах земельних законів «Про державну службу», оскільки вчитель у ФРН визнаний 
державним службовцем. 



Крім законодавчих актів федеративного та регіонального значення, що 
регламентують питання підготовки педагогічних кадрів для загальноосвітніх шкіл, є ряд 
нормативно-інструктивних документів, котрі не мають статусу законодавчих актів, але є 
основою для укладання навчальних програм та узгодження регіональних особливостей 
професійної педагогічної підготовки у ФРН – це постанови Постійної конференції 
міністрів освіти і культури, назви яких розміщено у додатках до дисертації.  

Означимо найважливіші з них:  
1. Спільна заява Президента Конференції міністрів освіти і культури федеральних 

земель, Голови профспілки працівників освіти і Голови професійного об’єднання 
вчителів, затверджена постановою Конференції міністрів освіти і культури від 5 жовтня 
2000 року. Цим документом було визначено завдання сучасного вчителя і наголошено на 
високому значенні ролі вчителя у вихованні підростаючого покоління, закріплена спільна 
відповідальність Конференції міністрів освіти і культури, профспілки працівників освіти і 
професійного об’єднання вчителів за виконання вчителем визначених завдань, 
забезпечення суспільного визнання та шанування вчительської професії.  

2. Стандарти професійної підготовки вчителів, затверджені постановою Конференції 
міністрів освіти і культури від 16 грудня 2004 року зі змінами від 12 червня 2014 року. У 
змісті стандартів визначено компетентності, яких повинні набути майбутні учителі під час 
навчання та стажування для ефективної реалізації щоденної педагогічної діяльності. Ці 
стандарти стосуються як підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах, так і 
їхнього стажування. Вони є орієнтиром подальшого професійного розвитку і підвищення 
кваліфікації. 

3. Загальнофедеративні вимоги до змісту підготовки вчителів за предметом 
викладання та його дидактикою, затверджені постановою Конференції міністрів освіти і 
культури від 16 жовтня 2008 року зі змінами від 12 січня 2015 року. Цим документом 
визначено сукупність фахових знань за предметом викладання та його дидактикою для 
вчителів усіх типів шкіл у ФРН. 

4. Спільні рекомендації Конференції ректорів вищих навчальних закладів та 
Конференції міністрів освіти і культури «Педагогічна освіта для школи у 
різноманітності», затверджені постановою Конференції міністрів освіти і культури від 12 
березня 2015 року та постановою Конференції ректорів вищих навчальних закладів від 18 
березня 2015 року. У документі офіційно зафіксовано необхідність доопрацювання 
стандартів професійної підготовки вчителів з метою забезпечення готовності майбутніх 
учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти.  

Загальнофедеральні вимоги і рекомендації щодо врегулювання окремих аспектів 
підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл відображено у таких документах Конференції 
міністрів освіти і культури: «Рекомендації щодо визначення професійної придатності на 
першій фазі підготовки вчителів» (Постанова Конференції міністрів освіти і культури від 
07 березня 2013 року); «Загальнофедеративних вимогах до проведення стажування та 
заключного державного екзамену» (Постанова Конференції міністрів освіти і культури від 
06 грудня 2012 року); Постанова щодо підготовки вчителів мистецьких дисциплін 
(Постанова Конференції міністрів освіти і культури від 6 грудня 2012 року). 

Виявлено, що окремі пункти з вимогами до професійної діяльності вчителів 
загальноосвітніх шкіл у ФРН містяться також у земельних законах «Про шкільну освіту».  

Така децентралізація управління системою освіти ФРН, з одного боку, забезпечує 
різноманітність, створює конкурентні умови, дозволяє швидко вирішувати питання на 
рівні окремої землі з урахуванням потреб місцевого населення, зокрема контролювати 
процес підготовки фахівців, але з іншого боку зумовлює виникнення розбіжностей у 
системі освіти на рівні федерації. Особливо актуальними ці питання виявились на шляху 
реалізації ідеї Об’єднаної Європи. Процеси створення Європейського простору вищої 
освіти стали провідним чинником ключових змін у законодавчих актах і нормативно-



інструктивних документах з врегулювання системи неперервної педагогічної освіти у 
ФРН. 

 
 


