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Анотація. У статті систематизовано етапи розвитку та реформування системи 

вищої освіти Республіки Молдова. На підставі дослідження наукових праць інших науковців 
та з урахуванням власних поглядів виокремлено чотири етапи такого розвитку: 
дореволюційний, радянський, пострадянський та глобалізаційний. Подано їх ключові події та 
визначено роль у формуванні освітнього простору в системі вищої освіти Республіки 
Молдова. Проаналізовано особливості системи викладання іноземних мов у радянський та 
пострадянський періоди. Визначено переваги глобалізаційного періоду при орієнтації на 
провідний європейський досвід. 
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Постановка проблеми. Освітні процеси у всьому світі визнані як одні з 

найбільш динамічних у своєму розвитку. Традиційні форми та методи 

навчання, притаманні пострадянським країнам, починають змінюватися 

активними та інтерактивними, у т.ч. з використанням сучасних інформаційно-

освітніх технологій. Проте реформи освіти, що диктуються зарубіжним 

досвідом, не завжди можуть вдало адаптуватися у вітчизняні реалії та принести 

бажаний результат. Важливу частину цього дослідження становить аналіз 

освітніх реформ у галузі вищої педагогічної освіти у Республіці Молдова (далі 

– РМ). Актуальним вбачається розгляд процесів розвитку та реформування 

професійної підготовки вчителів іноземної мови до сьогодення з метою 

визначення передумов сучасної професійної підготовки цих фахівців у 

Молдові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку та 

становлення вищої педагогічної освіти Республіки Молдова висвітлено в 

працях таких науковців, як В. Анікін, В. Аріон,  Б. Бомешко,  П. Голікова, 

А. Дикусар, Е. Дніпров, М. Кікуш, О. Кузнєцова, Є. Корой, М. Пайу, 



С. Сапожников, Л. Степан, В. Тірон, В. Чібирчіу. Проте суперечності у 

поглядах науковців на вказаний розвиток вимагає більш ґрунтовного підходу 

до систематизації його етапів. 

Метою статті визначено дослідження питань розвитку та реформування 

професійної підготовки вчителів іноземної мови в університетах Республіки 

Молдова та формування авторського підходу до періодизації такого розвитку. 

Основні результати дослідження. Екскурс у історію розвитку та 

реформування системи вищої освіти Республіки Молдова, зроблений нами у 

праці [1, с.15], дозволив виокремити чотири основні етапи такого розвитку: 

− перший етап – розвиток освіти та педагогічної думки у XIV–XIX 

століттях;  

− другий етап – формування вищої педагогічної освіти у XX сторіччі.  

− третій етап – формування вищої освіти Молдови як учасника країни 

Чорноморського регіону та створення єдиного європейського простору.  

− четвертий етап – педагогічна освіта під час глобалізації. 

Відповідно, першим етапом розвитку освіти в Молдові доцільно вважати 

період від XIV-XIX століть. Як зазначає О. Кузнєцова, система освіти Молдови 

у XV сторіччі була представлена в основному монастирськими школами. 

Найбільш впливові школи були при Нямицькому, Молдовицькому, 

Путницькому, та Каприянському монастирях. Учнями були переважно діти 

бояр, духовенства та городян. Освіта була платною. Ці школи відіграли 

важливу роль у підготовці вчителів, літописців, каліграфів, та переписувачів. 

Перш за все в монастирських школах навчали письму, арифметиці, та 

церковному співу [2, c. 89].  

Також науковиця акцентує увагу на тому, що значну роль в освітній 

діяльності відіграли Хирловський, Котнарський та Ясський колегіуми, які 

існували з XVI до XVIІІ ст. Потреба в людях, які вміли б вести торгові записи, 

писати ділові листи та робити розрахунки, виникла  завдяки розвитку великих 

міст, де була розвинута торгівля. У XVI-XVII ст. ці соціально-економічні 

фактори зумовили розвиток колегіумів у містах [2, c. 89].  



В. Анікін зазначає, що великою подією в розвитку педагогіки стало 

заснування в 1833 році Кишинівської обласної (губернської) чоловічої гімназії, 

яка стала першим світським закладом у Бессарабії. Чоловіча гімназія була 

основним джерелом кадрів для Бессарабії. Її випускниками були понад 1450 

учнів, які згодом стали студентами багатьох вищих навчальних закладів 

Російської Імперії, та багато видатних особистостей, такі як воєначальники  

П. Гейсман, Е. Матіас, голова ради міністрів Росії С. Вітте, посол Росії у 

Франції  А. Нелідов, архітектор А. Щусев та ін. [3, с.67] 

Другим етапом розвитку педагогічної освіти в РМ можна вважати період 

до розпаду Радянського Союзу (1930-1991 рр.).  

Л. Бурменко у своїх дослідженнях зазначає, що освітній (культурний) 

рівень населення на території сучасної Молдови станом на 1925 р оцінювався 

як низький серед дорослих і серед дітей шкільного віку, наявним був 

«величезний» відсоток неписьменності серед молдавського населення, 70% 

дітей перебували поза школою: «Крім того, недостатній педагогічний кадр 

вчителів, який міг би проводити роботу в школі за національним принципом. 

Культурна відсталість молдаван, релігійність призводить до того, що 

молдавське населення в  своїй масі слабо відвідує школи ... ». Учителів з вищою 

освітою було 6%, середньою – 64 %, початковою – 18 %, тих, що мали звання 

вчителя – 12 % [4]. 

Б. Бомешко дійшов висновку, що в МАССР мав місце парадокс: тисячі 

людей успішно закінчували школи лікнепу, але через кілька років знову 

ставали неписьменними. Вони забували вивчене в школах, оскільки набуті 

знання і навички виявлялися непотрібними в повсякденному житті. Не сприяв 

успішному навчанню і примусовий характер залучення до занять, що 

практикувався в деяких селах [5]. 

В. Ільїн зазначав, що на той момент існувала «особлива потреба в 

інженерах, педагогах ... давайте виростимо своїх культурних людей, дамо свої 

культурні сили, вихідців з робітничого класу, бідняків, тобто рідних нам по 

крові, які зуміють дати приклади і зразки, як треба будувати соціалістичну 



вітчизну» [6]. 

Також слід звернути увагу на становище молдавських вчителів у 

радянський період. Неодноразово вони зазнавали утисків з боку влади, 

неодноразово були випадки доносів на вчителів та викладачів вищих 

навчальних закладів за антирадянську пропаганду. 

Б. Бомешко зазначає, що розвиток вищої педагогічної школи в Республіці 

Молдова бере свій початок із заснування на базі Тираспольського 

педагогічного технікуму Молдавського інституту народної освіти, який згодом 

перейменують у Тираспольський державний університет імені Т. Шевченка [5]. 

С. Тірон, В. Аріон та М. Пайу зазначають, що основною метою радянської 

влади була повна ліквідація неписемності на території Бессарабії. Саме з цією 

метою майже 1500 вчителів початкових класів було направлено в Радянську 

Молдову [7]. 

Згодом були засновані такі виші, які згодом стануть основою педагогічної 

освіти в Республіці Молдова: Кишинівський державний інститут ім. Іона 

Крянге (1940 р., Кишинів), Тираспольський державний університет (1940 р., 

Кишинів), Бєльцький державний університет ім. Алеку Руссо (1945 р., Бєльці), 

Молдавський державний університет (1946 р., Кишинів).  

Створення Кишинівського державного університету, медичного і 

педагогічного інститутів, Молдавської філії Академії наук СРСР, а потім і 

Академії наук, мережі галузевих науково-дослідних інститутів послужили тією 

основою, яка забезпечила розвиток сфери економіки, культури і охорони 

здоров'я Молдови в радянський і пострадянський період. 

Випуск професійно підготовленого викладацького складу протягом цього 

періоду красномовно виражається в таких фактах: у 1945 р. з 7320 вчителів 

початкових шкіл 4,7 % мали вищі освітні кваліфікації і 25,8 % мали здобуті 

сертифікати середньої освіти; решта вчителів початкової школи були 

випускниками семирічної початкової школи; близько 36 % з них не завершили 

сьомий клас; на додаток до цього школи гостро потребували вчителів 

початкової школи (існувало близько 2860 вакансій) [4].  



Починаючи з 1949 року Молдова була в змозі відправити певну кількість 

молодих людей навчатися до вищих навчальних закладів у Москві та 

Ленінграді. У той же час багато випускників вищих навчальних закладів у 

Москві, Ленінграді, Києві, Чернівцях та інших містах – коструктори, 

архітектори, економісти, вчителі початкових класів, інженери і техніки 

прямували на роботу в Радянську Молдавію. У період між 1946 і 1950 роками 

близько трьох тисяч вчителів початкових класів приїхали викладати в Молдову 

[4]. 

Бюджетні асигнування на вищу освіту значно зросли, що дозволило 

зміцнити матеріально-технічну інфраструктуру вищих навчальних закладів, 

будинки лабораторій, у т. ч. придбання обладнання та навчально-дослідних 

матеріалів. Даний період характеризується посиленням вечірньої та заочної 

форми вищої освіти. 

Збільшення кількості студентів обумовлює збільшення кількості 

випускників вищих навчальних закладів. Між 1951 і 1958 рр. було підготовлено 

17637 фахівців, з яких понад половини були випускники інститутів учителів 

початкової школи і педагогічних інститутів [4]. 

У розглянутий період збільшений попит на фахівців, підготовлених у 

вищих навчальних закладах Радянської Молдавії, став очевидним. Серед них, 

однак, відсоток фахівців молдавського походження був низьким. Наприклад, 

станом на 1 грудня 1957 року лише 25,6 % фахівців у національній економіці 

були молдавської національності [4]. 

Завдяки збільшенню кількості студентів у педагогічних вищих навчальних 

закладах зросла кількість випускників вищих навчальних закладів. У період 

1950-1958 рр. було підготовлено майже 9 тис. учителів. Станом на період 1965-

1967 рр. приблизно 48 тис. учителів з вищою освітою викладали в школах 

Молдавської РСР. Взагалі, у 1930-1991 рр. кількість студентів становила 

приблизно 53 тис. осіб. Протягом цього періоду якість професорсько-

викладацького складу в цілому по республіці значно покращилася. У 1986-87 

навчальному році з 43 тис. учителів (загальна кількість) 77,6 % були 



випускниками вищих навчальних закладів і 16,7 % були проміжними 

педагогічними фахівцями [4]. 

Третім етапом пропонуємо вважати період з 1991 до 2000 р. Цей період 

був перехідним від радянського типу системи освіти до національної і 

демократичної системи освіти. Нова концепція національної освіти була 

розроблена і схвалена до 1994 року. Новий закон про освіту (1995) та інші 

закони і правила вступили в силу. Вони являли собою правові основи реформи 

освіти і допускали розробку нових освітніх принципів. Однією із заявлених 

цілей реформи було узгодження системи освіти в Республіці Молдова з 

європейськими системами освіти. 

Радикальні зміни були внесені у зміст, організацію, структуру і управління 

освітою в цілому і вищою освітою, зокрема. Були організовані нові моделі 

навчальних закладів, включаючи вищі, середні школи, гімназії, коледжі та 

професійні школи. Виникла нова серія державних університетів. Крім того, 

кілька приватних вищих навчальних закладів з'явилися як альтернатива 

державним установам [8]. 

Протягом всього лише одного 1991 року було відкрито три державних 

вищих навчальних заклади. 1 серпня 1991 року в Комраті було відкрито 

державний університет з метою відповісти на потребу у фахівцях для шкіл та 

економіки в південній частині республіки, де компактно проживає населення 

гагаузів і болгар. У 2002 році до університету було зараховано 1700 студентів. 

У 1992 р. після збройного конфлікту на Дністрі між молдавськими 

урядовими силами і сепаратистським режимом у Придністров'ї державний 

педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка в Тирасполі був розділений на дві 

установи. Одна була евакуйована в Кишинів, і їй було надано статус 

університету. Інший, нинішній державний університет у Тирасполі, набирає 

близько 3200 студентів, більшість з яких вивчають педагогіку. 

Досить новий інститут, Кагульский університет (7 червня 1999 року) 

створено для підготовки вчителів для доуніверситетської освіти в південній 

Молдові. 



Отже, на території Молдавської РСР відбувалися соціальні перетворення 

та проведення реформ, які почали набувати етнічну змістовність в її найбільш 

явних формах.  

Вища освіта зазнала значних змін в змісті, організації та структурі в 

цілому. Було засновано низку державних вишів з новою системою. У 1994 р. 

було розроблено нову концепцію національної освіти, а в 1995 р. набув 

чинності новий закон про освіту [9]. Закон про освіту закріплює принципи, 

згідно з якими розроблено структуру вищої освіти і типи установ, визначаються 

загальні умови набору студентів для навчання, форми навчання (денна, заочна і 

вечірні курси), тривалість програми курсу і т.д. Закон також містить спеціальні 

положення, що стосуються зв'язку між викладанням і науковими 

дослідженнями. 

Після політичних та економічних змін 1991 року система освіти повинна 

була боротися з новими обставинами, характерними для переходу до ринкової 

економіки. Створення національної системи освіти почалось із політичної та 

економічної системи та створення нової держави. Основної метою реформ було 

розроблення нових програм, видання нових підручників та підготовка вчителів. 

Перший крок у процесі реформи полягав у розробці навчальної програми для 

загальної освіти, яка відповідала б європейським стандартам. Вперше в 

Молдові було розроблено навчальну програму для рідних мов меншин. Другий 

етап проекту включав видання нових підручників відповідно до нових 

навчальних програм. Велика кількість вчителів, які потребують підготовки, 

призвела до децентралізації підготовки вчителів на національному та 

регіональному рівні. Сім національних, а також 52 місцевих педагогічних 

навчальних центрів було створено в рамках проекту. Ці центри мають 

підготувати понад 10000 вчителів початкової школи. Студенти тепер вчаться 

вільно мислити і приймати рішення самостійно. Вони не тільки отримують 

інформацію з фактів і формул, а також беруть участь в процесі мислення, 

аргументуючи свою точку зору, для розвитку своїх індивідуальних 

особистостей. 



Реформа освіти, розпочата в 1990-х рр., зіткнулася з низкою проблем, 

серед яких найбільш серйозним було недостатнє фінансування освіти, яке тягне 

за собою масове звільнення викладацького складу, особливо молодого 

покоління, і триває деградація технічної і матеріальної інфраструктури освітніх 

установ усіх типів. Проект реформи освіти, який розпочався у 1998 році, 

складався із чотирьох основних компонентів: розробка куррикулумів, розробка 

та фінансування підручників, оцінювання знань та підвищення кваліфікації 

викладачів [10]. 

Незважаючи на те що бюджетні асигнування на освіту збільшуються 

щороку, фінансування системи освіти все ще залишається недостатнім. Обсяг 

фінансування для покриття видатків не здатний забезпечити основні види 

діяльності освітніх установ, тобто навчання і виховання. Таким чином, система 

освіти не може забезпечити умови, необхідні для постійного поліпшення її 

якості. Наприклад, розподіл на 1998 рік для споживання електричної енергії, 

води та надання інших послуг у вищих навчальних закладах, які перебувають 

під юрисдикцією Міністерства освіти, становив 38 % від загального обсягу 

видатків, включених до бюджету вищої освіти. 

У цих умовах диверсифікація ресурсів для фінансування університетів є 

обов'язковою, також як і створення та просування нових механізмів 

фінансування для навчання фахівців у державних вищих навчальних закладах, 

у тому числі заохочення приватних економічних агентів зробити свій внесок у 

даний процес. Збільшення університетської автономії також вважається 

необхідною. 

Фінансові обмеження, накладені суворою економією бюджету на освіту, і 

вже тим більше політичною та економічною нестабільністю Республіки в 

останнє десятиліття, часті реорганізації Міністерства освіти і передача своїх 

високопоставлених співробітників, в поєднанні з однаково частими змінами в 

орієнтаціях і пріоритетах проведеної освітньої політики, - все вищеназване 

заважає діяльності та перешкоджає ефективному вирішенню проблем, з якими 

стикаються в даний час реформи вищої освіти. 



Значною подію цього періоду є заснування Комратського державного 

університету в м. Комрат у 1991 році. Даний університет був заснований з 

метою підготовки спеціалістів у сфері економіки та освіти. Також за цей період 

був заснований Кагульський державний університет (1999). Метою цього вишу 

є підготовка вчителів для університетської освіти.  

М. Кікуш акцентує увагу на тому, що політика впровадження 

універсальної освіти, яка передбачається Конституцією та законом про освіту, 

виражена у ряді законів та відповідних положеннях. Він також зазначає, що 

відсутність інвестицій у сфері освіти, низька зарплата викладачів, мала 

стипендія студентів, аспірантів та докторантів призвели до зниження якості 

навчання. Також провідною тенденцією цього періоду була масова міграція 

вчителів та пошук більш перспективних вишів за кордоном, для того щоб 

студенти могли отримати закордонний диплом. Саме ці фактори призвели до 

закриття гімназій, ліцеїв з найменшою кількістю учнів, що в результаті 

призвело до невдоволення суспільства в цілому [10, с.109-111]. 

До кінця 1990-х рр. були закладені основи сучасної і відкритої системи 

освіти. Навчальний процес розвивається відповідно до нових навчальних 

програм на основі державних освітніх стандартів. Була розроблена національна 

система оцінки системи освіти, і в процесі розробки ведеться здійснення 

європейської системи перекладу кредитів. Розширюється мобільність студентів 

і персоналу, так само як участь університетів Молдови  у здійсненні 

міжнародного співробітництва. Основним стратегічним вибором для освітньої 

політики в Молдові є розвиток системи вищої освіти, яка в змозі задовольнити 

зростаючий попит на вищу освіту. 

Четвертим етапом пропонуємо вважати період від 2000 до сьогодні. 

Головною подією четвертого етапу було приєднання у 2005 р. Молдови до 

Болонського процесу. Після цього процес реформування та модернізації 

спрямований на вдосконалення правової бази вищої освіти, реструктуризації 

вищої освіти відповідно до циклів, впровадження програм магістра за новою 

формулою, модернізацію та адаптацію навчальних програм університету до 



потреб у ринковій економіці, впровадження системи академічної оцінки, 

акредитацію інститутів, просування нових стратегій оцінки в процесі 

організації та навчання, впровадження системи європейських трансфертних 

кредитів тощо.  

Передбачаючи наближення кваліфікацій, запропонованих національною 

вищою освітою до європейських стандартів, номенклатура спеціальностей для 

вищої освіти була затверджена та модифікована відповідно до ISCED та 

EuroSTAT. З метою забезпечення належного рівня якості, прозорості та 

визнання кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях, у грудні 2010 

року була затверджена Національна кваліфікаційна рада для вищої освіти, що 

передбачає ефективне соціальне партнерство. 

У 2001-2002 навчальному році 86414 студентів були зараховані в приватні 

і державні вищі навчальні заклади, з яких 73 % зараховані до держустанов. 

Крім того, 42 % студентів, що навчаються в державних університетах, платили 

за навчання. У 2001 р. співвідношення студентів було таким: 238 студентів на 

10 тис. жителів (у 1996 р. – 162). У 2002 р. 17 тис. студентів були зараховані в 

державні та приватні коледжі, з яких 82 % були в державних коледжах. Із 

загальної кількості студентів державних коледжів 23 % платили за навчання. 

Університетський викладацький склад налічував близько 4700 викладачів, у 

тому числі 1800 осіб, що мають ступінь доктора наук, і 281 володаря 

докторського ступеня хабілітат [4]. 

У цьому контексті було зроблено багато кроків задля здійснення 

поставленої мети. М. Кікуш зазначає, що цей процес був досить важким для 

Республіки Молдови [11]. Першим кроком було отримання статусу кандидата в 

члени Болонського процесу у вересні 2003 року на конференції Міністрів освіти 

європейських країн у Берліні. Згодом, у 2005 році у Норвегії Республіка 

Молдова отримала повноцінне членство у цьому процесі.  

Важливою подією для модернізації вищої освіти Молдови стало створення 

Молдовського центру Стратегії та Технології «Pro Bologna». Значна увага в 

цьому центрі приділялась запровадженню європейських освітніх стандартів та 



академічних залікових одиниць [12]. 

Як і для більшості європейських країн, Болонський процес став стимулом 

для проведення реформ вищої освіти та має подвійне значення для Республіки 

Молдови: інтеграція вищої освіти на європейський рівень та підвищена 

відповідальність за модернізацію вищої освіти. 

Навчальний процес почав розвиватися відповідно до нових навчальних 

програм на основі державних освітніх стандартів. Було розроблено національну 

систему оцінки системи освіти, і в процесі розробки ведеться здійснення 

європейської системи перекладу кредитів. Мобільність студентів і персоналу 

розширюється, так само як участь університетів Молдови в здійсненні 

міжнародного співробітництва. Основною тенденцією вищої освіти даного 

етапу, на думку С. Тірон, В. Аріон та М. Пайу, є створення приватних вищих 

навчальних закладів як альтернативи державним вишам [7]. 

Міністерство освіти Республіки Молдова розробляє основні принципи  

щодо реалізації Болонського процесу. Перш за все, була реорганізована  

національна система вищої освіти, зокрема цикл та структура, що зробило 

систему сумісну з європейською структурою. Починаючи з 2005 року в усіх 

вищих навчальних закладах Молдови застосовують Європейську систему 

переведення кредитів (ECTS). Слід зазначити, що основною тенденцією для 

впровадження Болонського процесу в Молдові стала мобільність студентів та 

викладачів.  

Європейська система переведення кредитів (ECTS) була розроблена 

Комісією Європейського Союзу для того щоб забезпечити загальні процедури, 

аби гарантувати академічне визнання навчання за кордоном. Це забезпечує 

спосіб вимірювання та порівняння досягнення у навчанні, а також переведення 

студентів з одного закладу до іншого. Система «European Credit Transfer» 

слугує для полегшення мобільності та академічного визнання європейської 

вищої освіти більш привабливою для студентів з-за кордону. Кредитна система 

є частиною Болонської декларації від 1999 року, яка була підписана 45 

країнами (Молдова підписали Болонську Декларацію у 2005 року).  



Ключовим моментом для розвитку освіти у РМ стала освітня реформа 2010 

р. Її основними цілями є: відмова від радянських стандартів в освіті; введення 

курикулума як технології процесу навчання; введення в молдавську систему 

освіти найбільш ефективних елементів західної системи освіти.  Також велику 

роль у сучасній освіті Молдови відіграла курикулярна реформа, результатом 

якої стала розробка курикулума з іноземних  мов у 2010 р. Згідно з В. Гораш-

Постіка та В. Гуцу («Курикулярна реформа в Республіці Молдова»), в якості 

однієї з провідних передумов реформа передбачає повне відділення справжньої 

освіти від однакової моделі попереднього періоду: курикулярна реформа була 

спочатку задумана як засіб адекватного здійснення корінних перетворень і 

величезної кількості нових потрясінь, що здійснило у школах наше століття 

[13]. 

Виходячи з цього, проводяться структурні зміни в курикулярній галузі, що 

необхідно сприймати як динамічний генератор всіх інших складових 

компонентів реформи. Великою подією для освітян РМ став вихід оновленого 

Кодексу про освіту від 17. 07.2014 р. Місією освітнього процесу в РМ автори 

Кодексу називають «задоволення освітніх потреб особистості і суспільства», 

«підготовку людського потенціалу для стійкого розвитку країни, якості життя 

та покращення добробуту народу», розвиток національної культури і 

формування особистості протягом усього життя [14]. 

Основним державним документом країни, в якому передбачено головні 

напрями розвитку сучасної системи вищої педагогічної освіти Молдови є 

Національна стратегія розвитку «Молдова – 2020: 7 рішень для економічного 

зростання та зниження рівня бідності» від 14.11.2014 р. У даному документі 

уряд країни пропонує модель історичного майбутнього розвитку країни. 

Документом було визначено 3 пріоритетних напрями розвитку країни: освіту та 

шляхи її розвитку, доступ до фінансів, ділове середовище. У розділі «Освіта, 

необхідна для кар’єри» зазначається, що людський капітал є одним із 

небагатьох ресурсів, який може дати Республіці Молдова вагомі переваги. А 

також наводиться стратегічна концепція, яка визначає основну мету діяльності 



щодо модернізації системи професійної підготовки і вдосконалення механізмів 

неперервного навчання кадрів. У документі наголошується, що такі кроки 

допоможуть громадянам адаптуватися до нових умов ринку праці [15]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна відзначити, що система вищої освіти 

РМ пройшла тривалий та складний шлях розвитку та реформування, змінюючи 

з кожним етапом вектор такого розвитку залежно від стратегічних орієнтирів 

країни в ті чи інші роки (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Систематизація основних етапів розвитку системи вищої освіти 

Республіки Молдова (складено автором) 
Назва етапу Тривалість Ключові події  Роль у формуванні 

освітнього простору 
Дореволюційний XIV-XIX ст. Поява монастирських шкіл, 

колегіумів, гімназій. 
 

Випускники гімназій 
стали студентами 
багатьох ВНЗ 
Російської імперії. 

Радянський 1930-1991 рр. Поява шкіл лікнепу. 
Заснування 
Тираспольського 
педагогічного технікуму 
Молдавського інституту 
народної освіти (в 
наступному – 
Тираспольського 
державного університету). 
Подальше відкриття ВНЗ 
на території Радянської 
Молдови. Покращення 
інфраструктури закладів. 

Підвищення рівня 
освіченості та 
писемності 
молдавського 
населення. Проте 
примусовий характер 
занять не сприяв 
мотивації до навчання. 
Якість навчання з 
роками втрачалась. 
Створення 
університетів сприяло 
забезпеченню 
республіки власними 
кадрами.  

Пострадянський 1991-2000 рр. Перехід від радянської 
системи освіти до 
демократичної. Зміна 
змісту, організації, 
структури та управління 
освітою в цілому. 
Організація нових моделей 
навчальних закладів. 
Засновано низку ВНЗ з 
новою системою освіти. 

Реформування 
спрямовувалось на 
розробку і реалізацію 
нових освітніх 
принципів (по своїй 
більшості запозичених 
із західної освітньої 
практики). Проте 
недостатність 
фінансування освіти з 
боку держави 
спричинила 
деградацію 
матеріально-технічної 



інфраструктури та 
відтік викладацьких 
кадрів у інші сфери 
діяльності. 

Глобалізаційний 2000 р. – 
понині. 

Приєднання Молдови у 
2005 році до Болонського 
процесу. Створення 
Молдовського центру 
Стратегії та Технології 
«Pro Bologna». Введення 
курикулумів. 

Розроблено 
національну систему 
оцінки системи освіти.  

 

Таким чином, у формуванні системи вищої освіти Республіки Молдва 

нами виділено дореволюційний, радянський, пострадянський та 

глобалізаційний етапи. 

У контексті підготовки викладачів іноземних мов у Молдові протягом 

вказаних чотирьох етапів на особливу увагу заслуговують останні три. 

Так, Є. Шелестюк зазначає, що політика СРСР щодо вивчення іноземних 

мов пройшла очевидну трансформацію від інструментального грамматико-

переказного підходу до методу лінгвокультурного занурення; від пасивного 

(рецептивного) засвоєння з метою читання і розуміння іншомовних текстів до 

активного засвоєння мови з метою її продуктивного використання [16]. 

У 1930-і рр. керівництво СРСР продовжувало роботу з посилення вивчення 

іноземних мов. Відповідно до постанови ЦК BКП(б) від 25 серпня 1932 р. 

органи освіти зобов'язані були забезпечити знання учнями однієї іноземної 

мови після закінчення середньої школи. Німецька мова залишалася 

пріоритетною: воно вивчалася приблизно у 70 % шкіл, інші 30 % були 

розподілені між англійською і французькою. 

Рада Народних Комісарів Союзу РСР відзначає, що виконання Постанови 

ЦК ВКП (б) від 25 серпня 1932 року про обов'язкове забезпечення знання однієї 

іноземної мови кожним, хто закінчує середню школу, а також у вищій школі 

знаходиться в абсолютно незадовільному і навіть прямо нетерпимому стані. 

[17] 

C. Тер-мінасова характеризує мовну освіту радянської системи таким 

чином. Перш за все система мовної освіти СРСР відрізнялась суворим 



дотриманням формальних норм фонетики і граматики та приділялось досить 

мало уваги змісту і комунікації. Також науковець акцентує увагу на потужній 

теоретичній базі, яка була перевантажена науковими термінами. Щодо 

підручників тогочасної епохи, то  стандарт для них був лише один: на кожну 

категорію учнів був один підхід. Розвивали в учнів лише один навик -читання. 

Дійсно, в ситуації «залізної завіси» іноземна мова не існувала як засіб 

спілкування: говорити було ні з ким, слухати нікого, писати - просто 

небезпечно, тому що письмовий документ був свідченням спілкування з 

іноземцями, що, м'яко кажучи, не заохочувалося [18]. 

Отже, вся система викладання іноземної мови зводилася до навчання 

тільки одному вмінню - читання. Відповідно в центрі уваги опинилася 

граматика.  

27 травня 1961 року було прийнято постанову Ради міністрів СРСР «Про 

поліпшення вивчення іноземних мов», згідно з якою планувалося створення 700 

спецшкіл і написання нових підручників для вивчення іноземної мови. Згідно з 

цією постановою передбачалося [19]: 

а) відкрити додатково в 1961-1965 рр. не менше 700 загальноосвітніх шкіл 

з викладанням низки предметів іноземною мовою; 

б) вжити необхідних заходів до значного поліпшення вивчення іноземної 

мови вихованцями шкіл-інтернатів. Дозволити вводити, починаючи з 1961-62 

навчального року, в школах-інтернатах, що мають кваліфікованих викладачів, 

навчання учнів за навчальними планами і програмами загальноосвітніх шкіл з 

викладанням низки предметів іноземною мовою; 

в) визначити для шкіл мінімум обладнання і навчально-наочних 

посібників, потрібних для проведення занять з іноземних мов, і передбачити 

виготовлення їх з таким розрахунком, щоб протягом найближчих років кожна 

середня і восьмирічна школа, де викладається іноземна мова, була забезпечена 

необхідним обладнанням і навчально-наочними посібниками.  

Радам Міністрів союзних республік та Міністерству вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР [19]: 



а) докорінно поліпшити підготовку вчителів іноземних мов для шкіл. З 

цією метою вдосконалити навчальні плани, програми і підручники для 

університетів і педагогічних вузів (факультетів), які здійснюють підготовку 

вчителів іноземних мов, посилити педагогічну практику і практичні заняття 

студентів з оволодіння мовою, забезпечити вузи необхідним обладнанням та 

наочними посібниками для занять з іноземної мови; 

б) організувати, починаючи з 1961-62 навчального року, в університетах і в 

педагогічних інститутах підготовку вчителів із загальноосвітніх дисциплін для 

роботи в школах з викладанням низки предметів іноземною мовою. Надати 

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР право продовжувати у 

разі потреби термін навчання зазначених фахівців до 1 року; 

в) встановити, як правило, для вищих навчальних закладів (крім вищих 

навчальних закладів і факультетів іноземних мов) обсяг аудиторних занять з 

іноземної мови не менше 240 годин і, крім того, організовувати для бажаючих 

факультативне вивчення іноземних мов. 

Порушуючи питання про значення підготовки учителів іноземних мов, 

варто згадати про те, що знання іноземних мов – це одна з ключових 

компетенцій, визначених Європейською комісією з мов. Йдеться про прийняття 

в 2001 році Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою: 

вивченні, викладанні, оцінюванні (CECRL) [20]. Цей документ перевернув 

концепцію вивчення іноземних мов у Республіці Молдова, пропонуючи 

реструктуризацію знань і, в першу чергу, компетенцій в області вивчення мов. 

CECRL дають загальну базу для розробки програм по іноземних мовах, 

основних документів, змісту іспитів і екзаменаційних критеріїв, підручників в 

Європі. Документ детально визначає компетенції, які треба засвоїти усім тим, 

хто вивчає іноземну мову для спілкування. CECRL були розроблені для того, 

щоб здолати труднощі спілкування, з якими стикаються професіонали в області 

іноземних мов.  

Згідно CECRL рівень володіння мовою можна підрозділити по 

дескрипторах шести рівнів : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Кожен рівень має окрему 



характеристику, і, хоча перехід з одного уров уровня на інший відбувається 

повільно, але гармонійно, переваги очевидні.  

Отже, надаючи загальну базу, що охоплює ряд точних описів цілей, змісту 

і методів, CECRL сприяють транспарентності курсів і програм, таким чином 

сприяючи інтернаціональній співпраці в області вивчення іноземних мов.  

Висновки і пропозиції. На підставі системно історичного аналізу 

основних етапів становлення професійної підготовки вчителів у Молдові 

доведено, що процеси утворення і формування національної системи вищої 

освіти відбулися в пострадянський період. Виокремлено дореволюційний, 

радянський, пострадянський та глобалізаційний етапи. На сьогодні РМ 

находиться на четвертому етапі розвитку педагогічної освіти в цілому та 

професійної підготовки вчителів іноземної мови, зокрема. Глобалізаційні 

процеси у напряму Європейського освітнього вектору позитивно впливають на 

рівень інтеграції Молдови у світовий освітній простір. 
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Abstract. The article systematizes the stages of development and reform of the higher 

education system of the Moldova Republic. On the basis of research of scientific works of other 
scholars and taking into account their own views, four stages of such development are 
distinguished: pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet and globalization. Their key events have been 
presented and a role has been identified in the formation of the educational space in the higher 
education system of the Moldova Republic. The peculiarities of the teaching system of foreign 
languages in the Soviet and post-Soviet periods are analyzed. The advantages of the globalization 
period in orientation to the leading European experience are determined. 

Keywords: education, higher education, pedagogy, teachers, education system, evolution of 
education system. 

 
 

 

 


