
Сучасна система професійно-

технічної освіти спрямована на 

вирішення складних завдань 

підготовки кваліфікованих робіт-

ників відповідно до потреб еко-

номіки держави та відповідної 

галузі виробництва з урахуван-

ням нахилів, уподобань, вибра-

ного рівня кваліфікації, світогля-

ду. Це спонукає педагогічну спі-

льноту до пошуку нових підходів 

до організації навчально-

виробничого процесу, удоскона-

лення змісту та структури, форм 

та методів організації навально-

пізнавальної діяльності майбут-

ніх робітничих кадрів, впрова-

дження сучасних педагогічних, 

інформаційних та виробничих 

технологій навчання. 

У забезпеченні якісних ре-

зультатів професійної підго-

товки кваліфікованих робіт-

ників особлива роль належить 

педпрацівнику, його профе-

сійно-педагогічній компетен-

тності, зокрема методичній 

компетентності, яка поєднує 

професійні уміння робітника 

високої кваліфікації у певній 

галузі, технологічні знання з 

відповідного виробництва і 

майстерність педагогічної 

діяльності. Від викладача сьо-

годні чекають готовності до 

розроблення авторських на-

вчальних та методичних ма-

теріалів, які б включали інфо-

рмацію про сучасний стан 

розвитку виробництва, вико-

ристання в своїй діяльності 

високоефективних педагогіч-

них засобів і прийомів, 

інноваційних техноло-

гій, організації дослідної 

роботи, організації й 

аналізу її результатів, 

конструктивних дій у 

різноманітних педагогі-

чних ситуаціях, доско-

налої комунікативної 

поведінки.  

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  

«Професійні 

компетентності 

педагога» 

Учитель – автор, але його 

слухачі і глядачі не апло-

дують йому.  

Він – скульптор, але його 

праці ніхто не бачить. 

Він – лікар, але його паціє-

нти рідко дякують йому 

за лікування і не завжди 

хочуть лікуватися.  

Де ж йому взяти сила для 

щоденного натхнення? 

Лише в самому собі, лише 

в усвідомленні величі своєї 

праці. 

С. Соловейчик  

Методичний 
вісник 

( інформаційний)  
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Методкомісія 
педагогічних 
працівників 

комп'ютерного та 
економічного напрямів  

День, у який ви не 
дізналися для себе 

 нічого нового,  
минув даремно. 

Н. С. Станіславський.  
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Що таке "ключові компе-
тентності"? "Компетенція" 

в перекладі з латини 

означає коло питань, у 
яких людина добре обіз-

нана, має знання та дос-
від. 

Які ж якості необхідні лю-
дині в будь-якій професій-

ній діяльності? Дж. Равен, 

автор книги 
"Компетентність у сучас-

ному суспільстві", на осно-
ві проведених досліджень 

так відповідає на це запи-

тання: 
 здатність працюва-

ти самостійно без 

постійного керівни-
цтва; 

 здатність брати на 

себе відповідаль-

ність за власною 
ініціативою; 

 здатність виявляти 

ініціативу, не пита-

ючи інших, чи слід 
це робити; 

 готовність помічати 

проблеми та шукати 
шляхи їх вирішення; 

 уміння аналізувати 

нові ситуації й за-

стосовувати вже 
наявні знання для 

такого аналізу; 
 здатність ладити з 

іншими; 

 здатність засвоюва-

ти будь-які знання 

за власною ініціати-
вою; 

 уміння приймати 

рішення на основі 

здорових суджень. 
Педагогічна педагога - 

це єдність його теоретич-
ної та практичної готовно-

сті до здійснення педагогі-

чної діяльності. Проблема 
педагогічної компетентно-

сті цікавила багатьох нау-
ковців. 

На думку Адольфа, компе-

тентний педагог – це такий 
фахівець, який володіє ґру-

нтовними знаннями з будь-

якого предмета шкільного 
курсу навчання. Ш. Амона-

швілі розглядає педагогічну 
діяльність як творчий про-

цес. 
В. Бондар уважає, що ком-

петентний учитель органі-

зує педагогічну діяльність 
так, щоб вона була спрямо-

вана на отримання усвідом-
леного результату. 

М. Коломієць розглядає 

компетентність як сукуп-
ність знань, умінь, навичок, 

які потрібні для успішного 
виконання його функцій 

навчання, виховання, роз-
витку особистості дитини. 

А. Маркова вважає, що 

професійно компетентна 
людина та, яка: 

успішно розв’язує завдання 
навчання й виховання, го-

тує для суспільства випуск-

ника з бажаними психологі-
чними якостями; 

задоволена професією; 
досягає бажаних результа-

тів у розвитку особистості 

учнів; 
має й усвідомлює перспек-

тиву свого професійного 
розвитку; 

відкрита для постійного 
професійного навчання; 

збагачує досвід професії 

завдяки особистому твор-
чому внеску; 

соціально активна в суспі-
льстві; 

віддана педагогічній про-

фесії, прагне підтримувати 
навіть у складних умовах її 

честь і гідність, професійну 
етику; 

готова до якісної та кількіс-
ної оцінки своєї праці, уміє 

сама це робити. 

А. Орлов у теорії та практи-
ці професійної діяльності 

вчителя виділяє основні 

компоненти професій-
но-педагогічної компе-

тентності: етичні уста-

новки вчителя, систе-
му психолого-

педагогічних знань, 
систему знань у сфері 

свого предмета, зага-
льну ерудицію, засоби 

розумових і практич-

них дій, професійно-
особистісні якості. На 

думку В. Синенка, вар-
то розрізняти профе-

сійну підготовку фахі-

вця та його професіо-
нальну компетент-

ність. Перше - це про-
цес оволодіння потріб-

ними знаннями та на-
вичками, друге - ре-

зультат цього проце-

су. В. Синенко трактує 
професійну компетен-

тність учителя як інте-
грування відповідного 

рівня його професій-

них знань, умінь, на-
вичок, особистісних 

якостей, що виявля-
ються в результаті 

діяльності. 

Ключові компоненти компетентності педагога 

Запалити  в  учнів  
бажання  вчитися – 
основне  завдання  
кожного  творчого  
вчителя.   І  зробити  
це  доцільно  на  етапі  
мотивації  навчальної  
діяльності.  Рекомен-

довано  для  педагогів 

Розвиток і освіта жод-

ній людині не можуть 

бути дані або повідом-

лені. Кожен, хто бажає 

до них прилучитися, 

повинен досягти цього 

власною діяльністю, 

власними силами, влас-

ною напругою. Ззовні 

вона може отримати 

тільки збудження ... 

Тому самодіяльність - 

засіб і одночасно резуль-

тат освіти ...  

А. Діcтepверг 
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За аналізом праць науко-
вців можна визначити 
такі ключові компоненти 
професійної компетент-
ності. 
1. Інформаційна ком-
петентність, яка перед-
бачає володіння інфор-
маційними технологіями, 
уміння опрацьовувати 
різні види інформації. Се-
ред них уміння й навич-
ки роботи з друкованими 
джерелами, уміння здо-
бувати інформацію з ін-
ших джерел, переробля-
ти її відповідно до цілей і 
завдань педагогічного 
процесу. 
2. Комунікативна ком-
петентність - це вміння 
вступати в комунікацію 
(спілкування), бути зро-
зумілим, спілкування без 
обмежень. Ці вміння до-
помагають зрозуміти ін-
ших (учнів, учителів, ба-
тьків). 
3. Продуктивна ком-
петентність - це вміння 
працювати, отримувати 
результат, ухвалювати 
рішення та відповідати 
за них. Більшість науков-
ців серед ключових ком-
петенцій учителя на пер-
ше місце ставить саме 
продуктивну компетент-
ність. 
4. Автономізація на 
компетентність - це 
здатність до саморозвит-
ку, творчості, самовизна-

чення, самоосвіти, кон-
курентоспроможність. 
Адже вчитель перш за 
все вчиться сам, це віч-
ний учень. 
5. Моральна компете-
нтність - це готовність, 
спроможність і потреба 
жити за традиційними 
моральними нормами. 
6. Психологічна ком-
петентність - це здат-
ність використовувати 
психологічні засоби на-
вчання в організації вза-
ємодії в освітній діяльно-
сті. 
7. Предметна компе-
тентність, до змісту якої 
входить володіння пев-
ними засобами навчання 
у сфері навчального про-
цесу (спеціальність). Це 
сукупність умінь і нави-
чок, необхідних для сти-
мулювання активності як 
окремих учнів, так і ко-
лективу в цілому. До неї 
входять уміння вибирати 
правильний стиль і тон у 
спілкуванні, управляти їх 
увагою, темпом діяльно-
сті. 
8. Соціальна компете-
нтність - це вміння жи-
ти та працювати з оточу-
ючими. 
9. Математична ком-
петентність - це вміння 
працювати з числом, чи-
словою інформацією. 
10. Особисті якості 
вчителя (це теж одна з 

найголовніших складо-
вих професійної компе-
тентності) - доброзичли-
вість, чуйність, урівнова-
женість, витонченість, 
толерантність, рефлек-
сія, людяність. 
Отже, поняття 
«компетенції та компете-
нтності» значно ширші 
за поняття «знання, 
уміння, навички», тому 
що охоплюють: 
спрямованість особисто-
сті (мотивацію); 
здібності особистості до 
подолання стереотипів, 
відчуття проблеми, про-
яв принциповості, гнуч-
кості мислення; 
характер особистості - 
самостійність, цілеспря-
мованість, вольові якос-
ті. 
Слід зазначити, що су-
часні науковці здатні ро-
зглядати професійну 
компетентність учителя 
як сукупність трьох скла-
дових компонентів - пре-
дметно-технологічного, 
психолого-педагогічного, 
загальнокультурного. 

Компоненти професійної компетентності 

«ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТ ЕНТ НОСТ І ПЕДАГОГА»  
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Основні показники педагогічної компетентності 
педагога 

 особистісні якості, 
особливо перетворю-
вальні та психологіч-
ні; 

 усвідомлення ролі 
педагога у вихованні 
громадянина, патріо-
та; 

 безперервне підви-
щення загальної та 
професійної культу-
ри; 

 пошукова діяльність 
педагога; 

 володіння методами 
педагогічного дослі-
дження; 

 конструювання влас-
ного педагогічного 
досвіду; 

 результативність на-
вчально-виховного 
процесу; 

 активна педагогічна 
діяльність, спрямова-
на на перетворення 
особистості учня й 
учителя. 

З огляду на зазначене мо-
жна стверджувати, що під 
професійною компетентніс-
тю педагога слід розуміти 
таку пошукову діяльність 
учителя, коли на основі 
бази знань, умінь, навичок 
та усвідомленого розуміння 
своєї ролі в суспільстві, 
безперервного самовдоско-
налення й саморозвитку 
особистості він забезпечує 
оптимальний варіант орга-
нізації навчально-
виховного процесу з метою 
формування творчої особи-
стості. 
На думку А. Макаренка, 
оволодіти педагогічною 

майстерністю може кожний 
педагог за умови цілеспря-
мованої роботи над собою. 
Вона формується на основі 
практичного досвіду. 
Аналіз світових тенденцій у 
галузі педагогічної освіти 
засвідчує зростання вимог 
до педагогічного професіо-
налізму й особистих якос-
тей учителя. 
На думку вчених, основни-
ми проблемами, з якими 
зустрічаються вчителі в 
цьому тисячолітті, є: 
 постійне ускладнення 

змісту освіти, гаран-
тування високого рів-
ня освітніх стандар-
тів; 

 ускладнення проблем 
виховання; 

 безперервне оволо-
діння прогресивними 
технологіями навчан-
ня й виховання; 

 розв’язання складних 
професійно-
педагогічних про-
блем, які вимагають 

інтеграції знань, 
практичних умінь і 
навичок з таких сумі-
жних з педагогікою 
наук, як філософія, 
психологія, медици-
на, економіка, кібер-
нетика та ін.; 

 робота в єдиному ін-
формаційному сере-
довищі, що передба-
чає раціональне вико-
ристання інформацій-
них технологій у на-
вчально-виховному 
процесі. 

Усе це може здійснювати 
тільки вчитель з високою 
професійною компетентніс-
тю, розвиненими творчими 
здібностями, високим рів-
нем інтелігентності, ерудо-
ваності, здібностей до без-
перервної освіти. 


