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У Великій Британії вимоги до професійного рівня та розвитку педагогічних 

працівників сектору професійної освіти і навчання відрізняються не лише за 

рівнями освіти, а й за територіальними критеріями. 

Викладацькі кваліфікації для сектора подальшої освіти в Англії доступні у 

вищих навчальних закладах й організаціях, що визнають кваліфікації Ofqual. 

Підготовка вчителів також може здійснюватися на підприємстві, в навчальному 

закладі, в коледжах подальшої освіти і закладах вищої освіти. Кваліфікації 

вчителів сфери подальшої освіти в Англії і Уельсі включають Сертифікат про 

післядипломну педагогічну освіту для подальшої освіти та Свідоцтва 3-го рівня в 

галузі освіти і професійної підготовки (в Англії), Сертифікат освіти і навчання 4 

рівня та Диплом в області освіти і професійної підготовки 5 рівня – мінімальна 

кваліфікація для отримання статусу «повноцінного викладача» [2]. У Великій 

Британії асоційовані вчителі або інструктори чи тренери мають неповну 

педагогічну освіту та меншу відповідальність, ніж повноцінні вчителі у 

розробленні навчальних програм, викладанню за ними та працюють під їх 

наглядом.  

В Англії та Уельсі педагогічні працівники коледжів подальшої освіти 

мають статус викладачів, а педагогічні працівники, які працюють на робочому 

місці – тренерів. В Англії і викладачі і тренери повинні отримувати статус 

кваліфікованого вчителя теоретичного та практичного навчання, зареєструватись в 

Інституті навчання та брати участь у системі безперервного професійного 

розвитку. В Уельсі, викладачі та ті, хто працює в якості вчителя в установах 

сектору подальшої освіти, зобов'язані мати Сертифікат про освіту, Сертифікат 

про післядипломну педагогічну освіту для подальшої освіти, кваліфікацію або 

статус сертифікованого вчителя. У Шотландії викладачі, тренери й викладачі 

вищих коледжів (на відміну від викладачів середніх шкіл) не повинні 

реєструватися в Головній раді з питань викладання Шотландії, хоча це є бажаним 

за рекомендаціями Інспекції освіти ЇЇ Величності, а володіння викладацькою 

кваліфікацією подальшого навчання Ради надає переваги її власнику(ці). Лектори 

сектору подальшої освіти в Північній Ірландії повинні мати кваліфікацію 

ступеня або кваліфікацією РРК 5 рівня відповідної предметної області, три роки 

відповідного виробничого досвіду. Лектори повинні володіти або записатися на 

отримання викладацької кваліфікації Сертифікату про післядипломну педагогічну 

освіту для подальшої освіти [1, 3].  

Отже, аналіз вимог до професійного рівня викладачів сфери професійної 

освіти і навчання у Великій Британії свідчить, що педагог має володіти 

комплексом професійних якостей, знань, умінь та навичок, які гарантують 



виконання професійних функцій на високому рівні.  
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