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Характерною особливістю сучасного суспільства є його 

людиноцентристська спрямованість, згідно з якою найважливішим показником 

прогресу є індивідуальний розвиток особистості: її здібностей, мислення, 

задоволення пізнавальних запитів і потреб, забезпечення прав та свобод тощо.  

НТР спричинила різке зростання обсягу інформації, яку необхідно усвідомити, 

засвоїти, опрацювавши у свідомості, й використовувати на практиці. Водночас 

велика кількість інформації - ідей, теорій, технологій - швидко змінюється, 

перетворюється. У зв'язку з цим обсяг знань, набутих упродовж навчання, стає 

замалим уже після 3-5 років професійної діяльності. Отже, об'єктивно виникає 

потреба у всебічному гармонійному розвитку фахівців, які повинні бути 

налаштовані на постійне оновлення своїх знань, професійних умінь і навичок, 

збагачення досвіду пізнавальної та практичної діяльності, що підкріплюється 

відповідними ціннісними орієнтаціями. 

Таким чином, процес професійної підготовки у педагогічних навчально-

виховних закладах має насамперед, спрямовуватися на формування готовності 

до такої діяльності, що базується на потребі особистості у навчанні і 

вдосконаленні протягом життя. 

Об’єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу до 

навчання є необхідність технологічної адаптації навчально-виховного процесу 

відповідно до нових вимог. Традиційними педагогічними технологіями, 

розробленими для знаннєвого підходу, неможливо продуктивно формувати 

компетентності студентів. Тому в результаті дослідження проблеми 

формування професійної компетентності, над якою працюють протягом 

чотирьох років викладачі коледжу, зроблено глибокий аналіз завдань 

оновлення арсеналу педагогічних технологій, якими володіють наші педагоги 

як процесуальної умови реалізації компетентнісного підходу до навчання. 

Які б реформи не відбувалися в системі освіти, у підсумку вони, так чи 

інакше, замикаються на конкретному виконавцеві-педагогу, бо саме він 

практично реалізує всі нововведення. Тому необхідна випереджальна 

підготовка педагога до реалізації завдань оновлення як змістовної сторони 
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освіти, так і технологій здійснення навчання і виховання. Сутність цієї 

підготовки в процесі педагогічної освіти полягає не стільки в насиченні 

педагогів певною кількістю нової для них інформації, скільки в розвитку 

здатності неперервно вдосконалювати свою професійну компетентність: 

здійснювати пошук необхідної інформації та вміти нею оперувати для 

досягнення власне професійних цілей, розвивати спроможність проектувати та 

моделювати власну діяльність, спрямовану на реалізацію завдань сучасної 

освіти, неперервну самоосвіту, аналізувати результати своєї праці та знаходити 

шляхи подальшого її вдосконалення тощо. 

Зробимо аналіз особливостей формування професійних, етичних та 

соціальних позицій особистості фахівця як основної вимоги професійної 

компетентності, що здійснюється членами циклової комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін за останні роки. 

Розглянемо особливості формування професійних позицій особистості 

викладача, виходячи з визначення, що це є динамічний процес, що відбувається 

під впливом зовнішніх і внутрішніх коригувальних факторів, і результат якого 

залежить від рівня сформованості кожного з визначених компонентів 

професійної позиції. 

 Анкетування студентів, співбесіди з ними дають підстави засвідчити, що 

61,3 % з них не мали на початку дослідження чіткого уявлення про суть 

професійної позиції вчителя, її роль у здійсненні педагогічної діяльності, не 

пов’язували процес її формування з функціями науково-методичної роботи 

школи, організацією самовдосконалення педагога. Лише 38,61% вважали, що 

професійна позиція впливає на рівень професіоналізму вчителя. Майже 

половина опитаних не могла визначити структури професійної позиції, мали 

несформовані уявлення про умови її формування та розвитку. Результати 

мікродосліджень показали, що особливої уваги потребує формування 

інтегральних умінь майбутнього фахівця й насамперед уміння ставити цілі, 

планувати свою педагогічну діяльність, володіти широким спектром 

методичних засобів і умінням адекватно використовувати їх стосовно учнів і 
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поставлених цілей навчання. На низькому рівні зафіксовано вміння 

здійснювати рефлексію результатів власної діяльності й виявлення 

особистісних якостей і рефлексію діяльності учнів. У дослідженні доведено, що 

розв’язанню саме цих проблем сприяє організація самовдосконалення вчителя, 

що дає можливість ураховувати особистісний потенціал людини.  

Вищезазначене дало підстави дійти висновку, що процес формування 

професійної позиції майбутнього вчителя потребує організації навчання у 

системі науково-методичної роботи, спрямованої на побудову власної системи 

ставлень у педагогічній взаємодії (на основі загальноприйнятих у суспільстві й 

особистих цінностей), створення індивідуальної траєкторії розвитку 

професійної позиції, що сприяє всебічному саморозвитку й самореалізації 

педагога в процесі оволодіння ним системою морально-ціннісних орієнтирів, 

знань, умінь, навичок, способів і досвіду діяльності, необхідних для 

ефективного рішення професійних й особистісних завдань, спрямовує на 

організацію самовдосконалення. 

Провідне значення в організації системи науково-методичної роботи й 

самовдосконалення в роботі циклової комісії відіграє створення в колективі 

морально-психологічної ділової атмосфери, що сприяє розвитку 

комунікативних здібностей, формуванню відповідної рольової поведінки, 

оволодінню механізмами конструктивного спілкування, що є передумовою 

виявлення професійної позиції кожного вчителя. 

Для цього були організовані й проведені такі заходи: тестування з метою 

визначення ступеня сформованості знань і вмінь з питань дидактики, 

виховання, школознавства, менеджменту в освіті, сучасних дидактичних й 

інформаційних технологій, методики викладання, визначення потреб у 

спілкуванні (за методикою Ю. Орлова); визначення адекватності самооцінки; 

бесіди про прийняття рішень стосовно власного життєвого шляху та 

професійного розвитку; анкетування з метою отримання даних про характер 

мотивації до здійснення педагогічної діяльності (за А. Маслоу) і про 

психологічну готовність до інноваційної діяльності, оцінювання реалізації 
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потреби в розвитку і саморозвитку, запровадження в діяльності й 

повсякденному житті механізмів рефлексії; діагностику комунікативної 

толерантності. 

Головою циклової комісії разом з членами комісії проводилася корекція 

планів методичної роботи щодо формування окремих складових професійної 

позиції. 

Було проведено мікродослідження щодо організації методичної роботи, 

семінар-практикум, круглий стіл за результатами мікродослідження, викладачі 

циклової комісії систематизували науково-методичну літературу з питань 

розвитку особистості, цілепокладання й планування в діяльності, формування 

механізмів рефлексії й організації самовдосконалення особистості, розвитку й 

удосконалення комунікативної культури. Успішно ці матеріали 

використовуються на заняттях з основ педмайстерності викладачами Багай Б. 

М., Масуновою Л. В., з основ сценічного та екранного мистецтва викладачем 

Болгар О. М. 

Також було вжито низку інтерактивних методичних заходів щодо 

планування, розробки та проведення яких на різних етапах залучались  

викладачі, вчителі шкіл, майбутні учителі – студенти коледжу: лекція-діалог, 

рольова гра, засідання круглого столу, диспут тощо з питань ціннісних 

орієнтацій у педагогічній професії, педагогічної етики, ціннісної функції освіти 

в сучасному суспільстві, різних точок зору на педагогічні ситуації, виявлення 

ініціативності в діяльності, проблем особистісно-ціннісних ставлень учителів 

традиційного та інноваційного типів діяльності. 

Особливу увагу приділяли створенню на заняттях психолого-

педагогічних дисциплін педагогічних ситуацій, обговоренню ефективності їх 

вирішення з різних позицій, що дало можливість найбільшою мірою розкрити 

позитивні й негативні сторони того чи іншого типу професійної позиції. 

З метою забезпечення формування професійної позиції педагога було 

розроблено індивідуальні плани саморозвитку за кожним її компонентом, 

сплановано та проведено методичні заходи, що сприяють розвитку професійної 
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позиції, розкривають позитивні сторони гуманістичного ставлення до різних 

аспектів педагогічної діяльності. Якщо на початку роботи над проблемою 

формування професійної компетентності індивідуальтні плани роботи 

викладача носили інколи формальний характер, та зараз викладачі комісії 

глибоко аналізують їх в кінці навчального року, звітуючи про виконану роботу, 

а на початку навчального року проводять дискусії щодо вибору тем, форм та 

особливостей її реалізації.  

Заходами, що сприяли формуванню професійної позиції педагогів були 

педагогічні ради, на яких було заслухано та обговорено доповіді Багай Б. М., 

що стосувалися роботи циклової комісії, на теми: «Глибоке володіння 

навчальними технологіями, ефективними методами навчання і способами 

педагогічної взаємодії – основна вимога операційно-технологічного 

компонента професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя» від 

07.06.2013 р., «Роль професійних якостей вчителя в реалізації принципу 

свідомості навчання» від 22.11.2013 р., засідання циклової комісії, де схвальні 

відгуки отримала доповідь голови комісії на тему «Акмеологічні аспекти 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя» від 15.11.2013 

року, глибокими та змістовними були доповіді викладача Перхач Л. П. на тему 

«Особливості використання ефективних технологій навчання на заняттях 

психолого-педагогічних дисциплін з метою розвитку професійної 

компетентності майбутнього вчителя»  від 10.01.2014 року, Кривенко-

Камінська О.Ю. «Нові технології навчання в структурі заняття викладача 

психології», індивідуальні консультації щодо вибору теми самоосвіти та 

планування роботи за обраною темою, психологічний тренінг для формування 

рефлексивних умінь, прийомів і засобів стимулювання педагогічної активності, 

проведений викладачем Багай Б. М. для студентів 4-х курсів, круглий стіл на 

тему «Наявність сформованих етичних, соціальних і професійних якостей 

особистості викладача педагогічних дисциплін – основна умова педагогічної 

компетентності», активну участь в якому взяли усі члени циклової комісії. 
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Під час засідань педагогічної лабораторії на теми: «Компетентнісний 

підхід у розвивальному навчанні» та «Інтерактивні технології: за і проти», 

проведеними викладачем Багай Б. М. студенти, викладачі обмінювалися 

досвідом, рефлексували власну діяльність і діяльність колег та інших учасників 

навчально-виховного процесу, отримували досвід застосування педагогічних 

технологій.  

Результатом такої роботи стало збагачення знань педагогів та студентів-

майбутніх педагогів щодо встановлення взаємодії з учасниками освітнього 

процесу, вироблення гнучкості поведінки вчителів, розвиток особистісних і 

професійних якостей і рефлексивних умінь, здібностей до самоаналізу, 

переосмислення системи професійних цінностей учителів, умінь щодо 

прийняття рішень. 

Під час засідання круглого столу на останньому засіданні циклової 

комісії було розроблено стратегію й тактику подальшої роботи щодо 

вироблення професійної позиції вчителів. 

Вважаємо, що формуванню професійної компетентності вчителя 

сприяють такі взаємопов`язані педагогічні умови, як управління цим процесом 

та використання особистісно-орієнтованого підходу і до вчителя, і до процесу 

управління. 

Викладачами циклової комісії було виділено п’ять  форм організації 

діяльності вчителів, які вважалися найбільш ефективними для формування 

професійної компетентності: 

 науково-практична конференція; 

 науково-практичний семінар; 

 науково-методичний семінар; 

 засідання педагогічної лабораторії; 

 школа молодого педагога. 

 З метою формування професійної компетентності викладачами циклової 

комісії використовувалися такі види занять: настановчі, які передбачали: 

актуалізацію особистого досвіду та знань, виявлення рівня сформованості 
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ключових компетенцій; самовизначення та цілепокладання, визначення 

загальної та індивідуальної програми навчання (застосовували такі форми 

організації, як вступна лекція, навчання складанню індивідуальної програми, 

успішно застосовувала які на заняттях з вступу до спеціальності для студентів 

спеціальності «початкова освіта» викладач Перхач Л. П. та викладачі 

педагогіки 2-х курсів усіх спеціальностей); основні заняття, що передбачали: 

досягнення загальних цілей; формування окремих видів компетентностей 

(використовували проблемний семінар (викладач Масунова Л. В. на заняттях з 

педагогіки в групах Т31, Т32 під час вивчення теми «Моральне виховання»), 

конференцію (викладач Кривенко-Камінська О. Ю. на заняттях з психології з 

теми «Емоції та почуття»), заняття-дослідження (викладач Адамів Г.С. на 

занятті з педагогіки в групі Ф21), ділову гру (викладач Болгар О.М. на 

позааудиторному занятті для студентів груп Т41, Т42 ), групові та індивідуальні 

заняття, які активно використовують усі члени циклової комісії); тренінги для 

закріплення результатів, здобутих на основних заняттях, формування 

відповідних умінь та навичок (проводили семінар, практикум з розв'язання 

задач, “мозкову атаку”, взаємонавчання, консультації та ін.); контрольно-

коригуючі заняття передбачали перевірку й оцінку рівня досягнення 

поставлених завдань; виявлення динаміки розвитку ключових компетентностей 

(захист рефератів та творчих проектів (викладач Кравчук Н. В., яка має великий 

досвід проектної діяльності), співбесіди, анкетування, тестування, залікові 

роботи, що систематично проводилися викладачами комісії). Постійно 

спонукали викладачів, майбутніх учителів до рефлексії, тобто відтворення та 

усвідомлення основних етапів навчально-пізнавальної діяльності; аналізу 

індивідуальних та колективних результатів і продуктів діяльності; 

співвіднесення поставлених цілей і здобутих результатів сформованості 

професійної компетентності (використовувалися такі форми організації: 

круглий стіл, рефлексивний звіт, анкетування, самооцінка).  

На всіх заняттях викладачі комісії, студенти-майбутні учителі створювали 

атмосферу вільного обміну думками, прагнули до інтенсивної розумової 
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діяльності, що вимагала використання теоретичних знань при вирішенні 

практичних завдань, ігрових ситуацій, що сприяло розвитку професійних умінь 

та здібностей вчителів. 

В результаті аналізу проведеної індивідуальних та колективних форм 

методичної, організаційної, наукової роботи з проблеми формування 

професійної компетентності роботи викладачами комісії за 2013-2014 

навчальний рік виконано 8 посібників з методичними рекомендаціями щодо 

особливостей організації та проведення занять з студентами в світлі проблеми 

формування професійної компетентності, написано 11 статей у фахових 

журналах, що свідчить про активні професійну діяльність викладачів циклової 

комісії. Викладачі Адамів Г. С. та Багай Б. М. взяли активну участь у 

Міжвузівській науково-практичній конференції «Впровадження нових 

галузевих стандартів початкової школи: пошуки, проблеми, перспективи».  

Постійно працювали в «Школі молодого педагога» з викладачами 

Кривено-Камінською О. Ю., Гай В. Р., склавши індивідуальні програми, 

проводячи практичні заняття, співбесіди, дискусії, рольові ігри, консультації. 

В результаті досліджень було зроблено висновки, що важливе значення 

для професійного зростання вчителя мають: 

1. Оволодіння передовим педагогічним досвідом, пошуковою дослідною 

роботою. Унаслідок ознайомлення з діяльністю кращих педагогів та її аналізу 

вчитель глибше осмислює закономірності навчально-виховного процесу, 

вчиться педагогічно правильно сприймати кожен учинок дитини, знаходити 

причини конфліктів і способи їх розв'язання. 

2. Систематичне вивчення філософської та психолого-педагогічної 

літератури, законодавчих актів держави про освіту, виховання та навчання; 

зустрічі з новаторами; участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, 

конференцій, педагогічних читань тощо. 

3. Ознайомлення з педагогічною пресою, радіо, телебаченням, 

Інтернетом. Вони швидко реагують на всі зміни, що відбуваються у системі 

педагогічної освіти та навчально-виховному процесі, ознайомлюють із 



10 
 

досвідом педагогів-новаторів, науково-педагогічними новинками, матеріалами 

різноманітних зустрічей, конференцій тощо. Популярними серед викладачів 

комісії та студентів коледжу є газети "Освіта", "Шкільний світ", журнали "Рідна 

школа", "Шлях освіти" та інші, а також зарубіжні періодичні психолого-

педагогічні видання. 

4. Ознайомлення із національною системою виховання, що втілює 

виховну мудрість українського народу, його кращих учених, прогресивні 

традиції українців у родинному вихованні, виховне значення українських 

народних звичаїв, традицій, свят, обрядів. 

Про високий рівень сформованості професійних позицій особистості 

викладачів циклової комісії як основної вимоги професійної компетентності 

вчителя свідчить успішне використання викладачами як інтерактивних методів 

навчання викладачами Кривенко-Камінською О. Ю., Гай В. Р. (активних 

імітаційних ігрових, неімітаційних ігрових, активних неімітаційних, 

колективно-групового навчання),  так і комплексне застосування освітніх 

технологій навчання викладачами Адамів Г. С. (технології створення ситуації 

успіху), Багай Б.М (інтерактивних технологій навчання), Кравчук Н. В. 

(проектної технології виховання), Масунова Л. В. (технології проблемного 

навчання), Перхач Л. П. (технології формування критичного мислення). 

Викладачі комісії не тільки самі активно займаються самоосвітою, а й активно 

пропагують застосування освітніх технологій серед викладачів та студентів 

коледжу.  

Отже, у процесі професійного самовиховання педагог має відчути 

свободу самовираження. Педагогічну діяльність не можна регламентувати і 

втиснути у рамки інструкцій. Лише за утвердження професійної свободи 

можлива ефективна організація процесу професійного зростання вчителя, що є 

своєрідним пошуком свого шляху, набуття власного "голосу", власного 

"почерку". Педагог, що володіє свободою самовираження, уміє керувати 

власним розвитком, може спрямувати свої творчі сили на пошук нових шляхів 

навчання і виховання учнів. 
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Розглянемо питання формування етичних позицій особистості фахівця як 

однієї з основних вимог професійної компетентності вчителя. Серед ключових 

компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній педагог, етична має 

пріоритетне значення. Вона виступає показником і одночасно результатом 

професійно-особистісної готовності вчителя до роботи у школі, тому що 

виконання будь-якого педагогічного завдання має моральний зміст. Етична 

компетентність учителя репрезентує головні регуляції його дій, що 

закріплюються у звичках, традиціях, принципах життя і професійній діяльності, 

психічних станах, діях, вчинках і якостях педагога, забезпечує вибір ним 

свідомої етичної поведінки згідно професійно-педагогічних норм. 

Прикладом етичної компетентності можуть бути такі здатності вчителя: 

 усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного характеру 

норм, принципів педагогічної етики; 

 розуміння морального змісту педагогічної професії; необхідності 

розвитку культурних потреб та інтересів; 

 здійснення етичної рефлексії власних вчинків; 

 виявлення сутності моральних колізій у різних педагогічних 

ситуаціях, прогнозування результатів своїх дій; 

 уміння розв'язувати конфлікти, розуміти почуття та потреби 

вихованців; 

 реалізація у професійній поведінці стратегії і тактики етично 

адекватного спілкування з різними учасниками навчально-

виховного процесу. 

А як же цього досягнути? Що необхідно робити викладачам для 

успішного формування етичних позицій особистості фахівця як вимоги 

професійної компетентності вчителя? 

 Одним  із шляхів формування етичної компетентності майбутніх 

учителів є домінування у змісті дисциплін педагогічного циклу («Вступ до 

спеціальності», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності») етико-

педагогічний ідей, які мають інваріантний характер. Саме вони складають 
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основу педагогічних пошуків учених-педагогів щодо удосконалення навчання 

та виховання підростаючого покоління у різні історичні часи. 

Етична компетентність як базова складова професійності вчителя 

віддзеркалює його духовність і моральність, внутрішню культуру, здатність 

приймати адекватні моральні рішення та діяти  відповідно до норм педагогічної 

етики. Саме це дозволяє педагогу визначити ставлення до своїх професійних 

обов’язків і, передусім, до людей, з якими він контактує у процесі діяльності. 

Звільнення школи від формалізму і авторитарного підходу до дитини, 

здійснення особистісно орієнтованого підходу до неї, формування моральних 

якостей, виховання полікультурності висувають принципово нові вимоги до 

професійної підготовки вчителя. Його фахова досконалість усе більше 

характеризується рівнем компетентності, яка визначає ефективність і 

результативність педагогічних дій. 

Підвищення етичної компетентності майбутніх учителів зумовлено 

реальними змінами умов діяльності школи. Сучасний педагог усе більше 

здійснює в школі, поряд із навчанням і вихованням учнів, культурологічну, 

соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку, проективну функції, 

створює умови, що забезпечують моральний і духовний розвиток учнів. 

Професійно значущими особистісними рисами стають: тенденція до лідерства, 

впевненість у собі, вимогливість, справедливість, доброта, чуйність тощо. 

Низька ефективність етичної підготовки майбутніх учителів зумовлює 

помилковість їхньої етико-педагогічної поведінки у процесі суб’єкт-об’єктної 

взаємодії з різними учасниками навчально-виховної діяльності. Встановлено, 

що ці недоліки мають не лише ситуативний, випадковий характер на етапі 

професійного становлення педагогів, а й закріплюються на рівні свідомості, 

вмінь і навичок, проявляються у їх подальшій професійній кар’єрі та впливають 

на якість педагогічної діяльності.  

Формування етичної компетентності майбутніх учителів в умовах їхньої 

професійно-педагогічної підготовки відбувається під дією різних факторів, які 
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мають вплив на загальний, особистісний, соціально-моральний і професійний 

розвиток майбутніх педагогів.  

З метою успішного формування етичних позицій особистості фахівця як 

вимоги професійної компетентності вчителя викладачами циклової комісії 

проведені: психологічний тренінг для студентів 3-х курсів відділення 

«початкове навчання» на тему «Мистецтво спілкування – разом у майбутнє» 

(викладач Перхач Л. П.), практичне заняття для студентів 4-х курсів 

спеціальності «технологічна освіта» на тему «Формування індивідуального 

іміджу майбутнього вчителя у виховному процесі педагогічного коледжу» та 

інші позааудиторні заняття, які систематично проводять викладачі педагогіки 

та психології. 

Отже, в основі професійної компетентності педагога знаходяться її 

найважливіші складові: знання, дії та професійна етика.  

І наостанок розглянемо особливості формування соціальних позицій 

особистості фахівця як ще однієї вимоги професійної компетентності вчителя. 

Незворотні зміни в житті, обумовлені суспільством із ринковими стосунками, 

внесли корективи до сутнісних характеристик актуалізованого часом поняття 

професійна компетентність вчителя. Наявна тенденція зміни соціокультурної 

парадигми пропонує істотні зміни, які зазнає сучасна система освіти. Це 

зумовлює зміну напряму розвитку школи і перегляд освітніх цілей у бік їх 

розширення і гуманізації й тим самим висуває проблеми, пов’язані з 

професіоналізмом вчителя, здатного адекватно вирішувати завдання оновлення 

освіти.  

Формування соціальної позиції студента є однією із передумов 

ефективного формування соціальної зрілості його особистості. Установки 

майбутнього фахівця та його позиції можуть характеризуватись обмеженим 

простором застосування, тим самим визначаючи недостатню активність, яка 

спричинена недостатністю виконання студентом специфічних, саме для нього 

соціальних функцій. І, навпаки, відповідні умови для вироблення активної 

соціальної позиції та підвищення рівня професійної спрямованості відбувається 
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за рахунок широких різнобічних інтересів, що передбачають розвиток творчих 

установок.  

Тому таким важливим є використання на заняттях психолого-

педагогічних дисциплін вищеперелічених ділових ігор, вправ ситуативного 

моделювання, які активно використовують викладачі комісії на заняттях. 

Найбільш ефективне застосування таких форм навчання на практичних 

заняттях з педагогіки, психології, основ педагогічної майстерності та під час 

організації та проведення різновидів позааудиторних занять.   

Соціокультурна діяльність студента найчастіше супроводжується виявом 

його активності в навчально – пізнавальній діяльності та під час проходження 

практики. Проходження різновидів педагогічної практики сприяють студентами 

сприяють їх соціальній активності, що виявляється за допомогою  конкретних 

перетворень та самодіяльності в усіх сферах студентського життя. Реалізація 

студентом активної життєвої позиції в різноманітних видах суспільній 

діяльності та професійному навчанні залежить від рівня сформованості 

установок та навичок діяльності, інтересів, міжіндивідуальних стосунків. 

Завдання педагогів-керівників практики створити відповідні умови для 

вироблення активної соціальної позиції та підвищення рівня професійної 

спрямованості.  

Отже, в результаті дослідження проблеми формування професійних, 

етичних та соціальних позицій особистості фахівця як основної вимоги 

професійної компетентності вчителя, яку проводять викладачі коледжу на 

протязі чотирьогх років, зазначимо, що потрібно здійснювати її реалізацію у 

взаємозв’язку. Та аналіз попередніх досліджень свідчить про ефективну роботу 

викладачів комісії з проблеми формування професійної компетентності, 

досягнуто високих результатів з використання викладачами педагогічних 

технологій,  зросла якість знань студентів з педагогічних дисциплін за звітний 

період, а остаточні висновки будуть зроблені у наступному році під час 

завершення обробки результатів роботи над проблемою. 
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