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Першим етапом на шляху людини до оволодіння професійною 

майстерністю є навчання у відповідному до обраного виду діяльності 

навчальному закладі. Роль вищих навчальних закладів (ВНЗ) в оволодінні 

професією полягає у тому, що за роки навчання студенти отримують 

необхідний для майбутньої професійної діяльності фундамент знань. У них 

формується професійна спрямованість, з’являються визначені вміння та 

навики.  

Постійне поповнення і відновлення знань є необхідною умовою 

високої кваліфікації і компетентності кадрів. Система підготовки кадрів 

повинна враховувати ті умови, в яких буде жити і працювати майбутній 

фахівець. Зміни, що входять у наше життя, повинні бути сигналом і для 

відповідної адаптації системи навчання і тренінгу людей. 

 Соціальні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, 

вимагають нових підходів до освіти й виховання підростаючого 

покоління, а також по-новому ставлять питання про професійну 

компетентність учителя. Особистість учителя, його професійна 

компетентність сьогодні, як ніколи, виявляються надзвичайно важливими 

умовами забезпечення ефективності процесу навчання і виховання. Суттєві 

зміни в характері освіти XXI століття (її спрямованість, цілі, зміст) все 

більш прозоро орієнтують її на «вільний розвиток людини», на творчу 

ініціативу, самостійність, конкурентноздатність, мобільність майбутнього 

фахівця-педагога [1]. В умовах особистісно-зорієнтованої освітньої 

парадигми формується новий тип особистості, що передбачає принципово 

інший підхід до управління процесом формування професійної 



компетентності, який органічно пов'язує професійний і особистісний аспекти 

підготовки майбутніх учителів в умовах вищого педагогічного навчального 

закладу [2]. 

Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова 

її на компетентнісно орієнтованій основі, що зумовлено кількома 

причинами. 

  По-перше, переходом світової спільноти до інформаційного 

суспільства. У цих умовах пріоритетним вважається не просте 

накопичення знань та предметних умінь і навичок (мета так званої 

«знаннєвої педагогіки»), а й формування уміння вчитися, оволодіння 

навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя 

(вважається, що ці новоутворення стають визначальною сферою 

професійної діяльності людини). 

Друга причина суголосна першій. Модель особистісно орієнтованого 

навчально-виховного процесу як оновлена парадигма освіти передбачає 

визнання студента суб'єктом цього процесу, носієм двох груп якостей - 

уміння навчатися та бажання вчитися, що можливе за умови, з одного боку, 

оволодіння продуктивними (загальнонавчальними) уміннями і навичками та 

розгорнутою рефлексією, а з іншого - сформованості позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, так і до її 

результату. 

По-третє. Виходячи з того, що до основних загальноцивілізаційних 

тенденцій сучасного світу відносять глобалізацію всіх сфер 

життєдіяльності особистості і суспільства (В. Кремень), актуалізується 

проблема надання молодій людині елементарних можливостей інтегруватися 

в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути 

конкурентоспроможною на світовому ринку праці. 



Науково обґрунтоване вирішення зазначених проблем детермінує 

переосмислення цілей підготовки майбутнього педагога, її реалізацію на 

компетентнісно орієнтованій основі. 

Аналізуючи та диференціюючи поняття «компетенція» і 

«компетентність», відомі російські вчені А. Хуторський та В. Раєвський 

зазначають, що виходячи з того, що в перекладі з латинської мови слово 

«сотреїепііа» означає коло питань, з якими людина добре обізнана, має 

певний досвід, - компетентність у певній галузі трактується як «володіння 

відповідними знаннями й здібностями, які дозволяють ґрунтовно судити про 

цю галузь і ефективно діяти в ній» [5, 9], тобто компетентність є 

результатом набуття компетенції. 

Деякі зарубіжні дослідники (Р. Хайгерті, А. Мейхью та ін.) 

розглядають будь-якого професіонала як носія шести типів професійних 

компетенцій, що сукупно становлять ядро професійної кваліфікації. Це: 

- технічна компетенція; 

- комунікативна компетенція; 

- контекстуальна компетенція (володіння соціальним контекстом, в 

якому існує професія); 

- адаптивна компетенція (здатність передбачати і перетворювати 

зміни в професії, пристосовуватись до професійних контекстів, що 

змінюються); 

- концептуальна компетенція; 

- інтегративна компетенція (уміння мислити в логіці професії, 

розставляти пріоритети і вирішувати проблеми у відповідному 

професійному стилі). 

Таким чином, компетенція трактується як задана норма, вимога до 

підготовки фахівця, то компетентність розглядається як сформована якість, 

результат діяльності, „надбання" студента. 

У науці відомі спроби структурувати зазначені поняття, хоча 

одностайності у поглядах не спостерігається. Наприклад, для одних 



дослідників компетентність - це єдність когнітивного, предметно-

практичного й особистісного досвіду; інші у її структурі виділяють 

мотиваційний, змістовий та процесуальний компоненти; зарубіжні 

дослідники переважно визначають три основних елементи в 

компетентнісній освіті - знання, уміння і навички, цінності (ставлення). 

Інтегрування зазначених підходів дозволяє стверджувати про те, 

що структурними компонентами компетентності можна вважати знання, 

уміння й навички та ціннісне ставлення. 

Однак компетентність не зводиться лише до знань, умінь і навичок, 

оскільки знати, як виконувати ту чи іншу діяльність чи вміти її 

виконувати, ще не гарантує бажання працювати, творчого ставлення до 

роботи. У зв'язку з цим третьою складовою загальної компетентності 

особистості визнано формування ціннісного ставлення до процесу та 

результату праці. 

- Додамо, що ціннісне ставлення вчені розглядають як емоційне 

ставлення людини до певних об'єктів (норм, явищ, процесів, предметів 

тощо). Отже, йдеться про два аспекти проблеми: з одного боку, про 

виховання системи цінностей, а з іншого - про розвиток афективної сфери 

особистості (емоцій, почуттів тощо). 

Таким чином, компетентність - це синтез знань, умінь і навичок, 

емоційно-ціннісного ставлення та розгорнутої (у даному випадку — 

професійної) рефлексії. 

Серед ключових компетентностей вітчизняні дослідники виділяють 

такі: 

- інформаційна; 

- соціально-психологічна; 

- громадянська; 

- комунікативна; 

- методологічна; 

- життєва; 



- професійна; 

- психологічна (рефлексивна). 

Розглянувши запропоновані підходи до тлумачення «компетенція» і 

«компетентність», можна зробити висновок що: 

Компетенція — сукупність взаємопов'язаних якостей людини 

(знання, уміння, навики), які є  необхідними для здійснення ефективної 

діяльності в певній галузі. 

Компетентність — володіння відповідними компетенціями, які 

включають особисте ставлення до предмету діяльності. 

Звернення до компетентнісного підходу в підготовці майбутніх 

учителів ґрунтується на розумінні того, що сьогодні на перший план 

виходить не тільки те, що знає спеціаліст, але й те, що він уміє робити чи 

здійснювати як професіонал. За визначенням Л. М. Мітіної, поняття 

«педагогічна компетентність» включає «знання, уміння, навички, а також 

способи і прийоми їх реалізації в діяльності (саморозвитку) особистості» [7, 

46]. У реальній діяльності вчителя прояв професійної компетентності 

забезпечується єдністю всіх змістовно-операційних і мотиваційно-ціннісних 

структур, знаходиться у тісному взаємозв'язку з професійною 

майстерністю, професійною культурою, професійною і особистісною 

готовністю. Отже, за компетентнісного підходу у зміст освіти, як і при 

традиційних підходах, входять знання, способи та досвід репродуктивної і 

творчої діяльності, досвід ціннісного ставлення до світу, але при цьому 

основний акцент робиться на практичному оволодінні цим змістом. 

      Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти цілою 

гамою спеціальних, професійних умінь, передусім, пов'язаних з його 

психологічною підготовкою. У своїй професійній діяльності він 

зіштовхується з необхідністю вчити не лише знанням, але й способам їх 

одержання, формувати учбову діяльність школярів, будувати освіту як 

систему, що створює умови для самопроектування і формування багатомірної 

свідомості, здатності самовизначатися, розвивати у школярів техніки 



розуміння, мислення, дії, рефлексії. Унікальність професії вчителя полягає у 

тому, що він створює умови розвитку людини, її освіти, а основу педагогічної 

освіти складає психологічне знання як учіння про сутність людини і 

закономірності її розвитку. У цьому контексті стає очевидною необхідність 

підвищення психологічної грамотності сучасного вчителя, адже освітній 

процес, орієнтований на розвиток різноманітних здібностей людини, може 

будуватися лише на адекватній творчій основі, ядро якої складають 

психологія та педагогіка розвитку. 

 Психологічна компетентність вважається однією з визначальних у 

структурі педагогічної діяльності. Під різними найменуваннями 

(«розуміння учнів», «розуміння душевного стану іншого», 

«спостережливість» і ін.) вона входить до структури загальних 

педагогічних здібностей. Талановиті педагоги завжди відрізняються 

хорошим знанням психології вихованців. Не даремно у структурі 

базових елементів професійно-педагогічної компетентності вчителя 

психологічним аспектам вчені відводять визначальну роль. Зокрема, 

дослідник Н. В. Кузьміна, визначаючи ключові професійно-педагогічні 

компетентності, вказала серед них і на такі, як соціально-психологічна 

компетентність у сфері процесів спілкування; диференційно-

психологічна компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямувань 

учнів; аутопсихологічна компетентність у сфері переваг і вад власної 

діяльності і особистості [6, 90].  

Соціально-психологічна компетентність педагога включає його 

знайомство зі сферою процесів спілкування, що відбуваються у 

групах, з якими він працює; процесів, що відбуваються всередині груп 

як між учнями, так і між педагогом і групами, педагогом і школярами; 

знання того, якою мірою процеси спілкування сприяють чи заважають 

досягненню бажаних педагогічних результатів.  

Диференційно-психологічна компетентність проявляється в знанні 

педагогом індивідуальних особливостей кожного учня, його здібностей, 



сильних сторін волі і характеру, переваг і недоліків попередньої 

підготовки, у прийнятті продуктивних стратегій індивідуального підходу 

до роботи з дитиною.  

Аутопсихологічна компетентність полягає у володінні педагогом 

способами професійного самовдосконалення, а також знанні про сильні і 

слабкі сторони своєї власної особистості і її діяльності і про те, що і як 

потрібно робити стосовно самого себе, щоб підвищити якість своєї праці.  

Ці види компетентності, на думку Н. В. Кузьміної, є потребою у 

досягненні вершини професіоналізму особистості педагога, при цьому 

компетентність розглядається як невід'ємна властивість особистості. 

Дослідники О. Є. Клименко та І. Ю. Бєлова називають п'ять 

основних видів психологічної компетентності фахівців:  

- соціально-перцептивна компетентність (розуміння людей, її 

основу складають спостережливість і принциповість);  

- соціально-психологічна (знання закономірностей поведінки, 

діяльності і стосунків людини, включеної у професійну групу, 

колектив);  

- аутопсихологічна (самопізнання, самооцінка, самоконтроль, 

уміння управляти своїм станом і працездатністю, самоефективністю);  

- комунікативна (знання різних стратегій і методів ефективного 

спілкування);  

- психолого-педагогічна (володіння методами здійснення впливу 

на інших).  

         Вони акцентують увагу на те, що однією з важливих 

характеристик фахівця є внутрішні спонукання, що обумовлюють потреби 

людини в активному саморозвитку, продуктивній самореалізації творчого 

потенціалу у праці і просуванні до власних вершин професійного 

самовдосконалення. 

Важливість психологічної компетентності сучасного вчителя 

сьогодні не викликає ніяких сумнівів. Потреба проектування принципово 



нового змісту і технології психологічної освіти педагога виростає як з 

вимог розвитку сучасної педагогічної практики і психологічної науки, так 

і з рефлексії власної практики, аналізу історії і сучасного стану 

викладання психології в університеті. При цьому варто спиратися на 

деякі принципові позиції. По-перше, проектуючи психологічну 

підготовку педагога, необхідно відштовхуватись від природи його 

професійної праці, характеру й особливостей її реалізації. У зв'язку з цим 

загальнонаукове психологічне знання повинне бути трансформованим з 

урахуванням специфіки і завдань педагогічної діяльності. Варто 

пам'ятати, що вчитель є не лише конструктором, організатором 

навчально-виховного процесу, але й 

проектувальником людської особистості. Науково оформлені психологічні 

знання не можуть бути безпосередньо використані у педагогічній 

практиці. Необхідна особлива методологічна і дидактична 

робота з їх трансформації у знання учбові і професійні. 

По-друге, зміст і структура учбового матеріалу з психології повинна 

забезпечувати створення цілісного учбово-методичного комплексу, у 

якому будуть диференційовані і повноцінно представлені як теоретико-

науковий, методологічний, так і практико-професійний (прикладний) 

компоненти психологічної освіти педагогів. Психологічне знання — це не 

лише теорія, проект, але й особливого роду дія, що реалізується на 

практиці. Причому акцент робиться на посиленні прикладного аспекту 

під час вивчення психологічних дисциплін. Наприклад, сучасному 

вчителю недостатньо володіти лише теоретичними знаннями про 

психологію дитини та умінням формально діагностувати деякі сторони її 

психічного розвитку. Ці знання треба розглядати лише як передумову 

професійного підходу фахівця до вирішення проблем школяра. 

Важливіше, на наш погляд, навчити майбутнього спеціаліста 

здійснювати безпосередню психологічну підтримку своїх вихованців. 

Зокрема, він повинен володіти методами експрес-діагностики та 



інструментарієм, що дозволяє управляти психічним розвитком дітей, 

розвивати й коригувати окремі сторони особистості учнів. 

По-третє, психологічна освіта повинна служити зростанню власної 

психологічної культури майбутнього фахівця, що передбачає уміння 

розумітися в інших людях, адекватно відгукуватись на їхню поведінку, 

успішно взаємодіяти з ними. Потрібно також формувати у студентів 

уміння управляти власними психічними станами, уміння розвивати у себе 

пам'ять, увагу, виховувати волю, характер і т.д., тобто все те, що сприяє не 

лише їхньому зростанню як професіонала, але й як людини, яка прагне до 

самовдосконалення. Психологія не лише вивчає людину науковими 

методами, не лише будує проекти і замисли людини, але допомагає їй 

пізнати та змінити себе, виступає засобом самовдосконалення. Практичне, 

життєве значення психології полягає в її перетворювальній функції, у 

забезпеченні індивідуальними засобами роботи над собою, змінювання і 

розвитку себе, управління своїми процесами і станами. 

Ще один аспект проектування психологічної освіти майбутнього 

педагога — розширення діапазону психологічної підготовки студентів 

за рахунок акценту на вивченні соціально-психологічних сторін 

майбутньої професійної діяльності та психології професії зокрема. Це 

обумовлюється передусім тим, що сучасна психологія пропонує 

розглядати явища психічного життя та проблеми професійного 

становлення і діяльності фахівця через призму соціальної ситуації, у якій 

ці явища відбуваються. Цей аспект у сучасній психології є пріоритетним. 

Необхідно пам'ятати, що педагогічна діяльність — це практикування в 

освітніх спільнотах: групах, класах, клубах, об'єднаннях. Розвиток і освіта 

індивіда здійснюються у спільній з іншими діяльності і спілкуванні. 

Індивід розвивається настільки, наскільки розвиваються спільноти, у які 

він входить. Розвиток особистості, — це результат спільної діяльності 

дорослих і дітей. Знання соціальної психології дитячих і дитячо-дорослих 



спільнот, їх будови і розвитку, практика роботи з ними на різних ступенях 

освіти — невід'ємний компонент педагогічної діяльності. 

Ці принципові позиції щодо удосконалення психологічної освіти 

майбутніх педагогів повністю узгоджуються із вимогами до застосування 

компетентнісного підходу в підготовці фахівців і відображають 

запропоновані вченими основні ключові компетентності педагога-

професіонала (у їх психологічній складовій), зокрема з виділенням 

акценту на практичному оволодінні їх змісту. 
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