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розгляд теми «Сутність поняття самоуправління та його функції», тому 

дуже важливо проведення ділової гри, як додаток до спецкурсу. 

Наступним творчим підходом до заданої організаційно-педагогічної 

умови є створення провідного методу портфоліо, яке на різних етапах: 

при проходженні практики та протягом спецкурсу збагачувалося 

доробками кожного з магістрантів та сприяло проектуванню своєї 

професійної траєкторії, розширювало індивідуальний підхід до 

вирішення творчих завдань; сприяло аналізу помилок та їх корекції.  

Отже, завдяки впровадження організаційно-педагогічних умов у 

навчально-виховний процес, можна забезпечити високу результативність 

процесу підготовки магістрів до інноваційної діяльності. 
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Особливу увагу при навчанні студентів у педагогічному 

університеті викликає проблема розвитку їх професійно-педагогічної 

компетентності. На сьогодні проблема особистості педагога як суб’єкта 



72 │ Актуальні питання сучасної педагогіки 

 

педагогічної діяльності, компетентного та здатного до саморозвитку 

знаходить віддзеркалення в працях українських та російських 

науковців. Розвитку професійно-педагогічної компетентності 

присвячені праці В. Аніщенко, Н. Бібік, А. Михайличенко О. Овчарук, 

О. Пометун, С. Ракова, О. Савченко, Г. Тараненко та інших. Не менше 

уваги їй приділяють російські учені – В. Адольф, І. Зимня, І. Ісаєв,  

Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Сластьонін та інші. 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх 

учителів підсилює практичну зорієнтованість освіти, підкреслює роль 

досвіду, вмінь практично реалізувати знання, встановлюючи 

підпорядкованість знань уміннями та акцентує увагу на результатах 

освіти, розглядаючи їх не як суму засвоєних відомостей, а здатність 

людини вирішувати життєві й професійні проблеми, чітко діяти в 

різних проблемних ситуаціях.  

В. Сластьонін поняття професійної компетентності педагога 

тлумачить як єдність його теоретичної та практичної готовності до 

здійснення педагогічної діяльності, що характеризує його 

професіоналізм. При цьому зміст підготовки педагога тієї або іншої 

спеціальності представлений в кваліфікаційній характеристиці – 

нормативній моделі компетентності педагога, що відображає науково 

обгрунтований склад професійних знань, умінь і навичок. 

Кваліфікаційна характеристика – це, по суті, зведення узагальнених 

вимог до учителя на рівні його теоретичного і практичного досвіду. 

Основу структури компетентності педагога складають численні 

педагогічні уміння, що характеризують цю готовність [6; 7]. 

Цілісна модель праці вчителя представлена в роботах А. Маркової. 

Особливість її підходу полягає в тому, що пошук підстав професійної 

компетентності здійснений в психології праці вчителя. Хоча при цьому 

використовується термін «професійна компетентність», по суті, дається 

комплексна характеристика професійно-педагогічної компетентності. 

А. Маркова розглядає компетентність як співвідношення об'єктивно 

необхідних знань, умінь, психологічних якостей, які властиві вчителю, 

та їх вплив на процес і результати педагогічної діяльності. Складовими 

професійної компетентності є такі: професійні (об'єктивно-необхідні) 

педагогічні знання (гностичний компонент); професійні педагогічні 

позиції, установки вчителя, які потрібні в його професії (ціннісно-

смисловий компонент); професійні (об'єктивно необхідні) педагогічні 

уміння (діяльнісний компонент); особистісні особливості, що 

забезпечують опанування вчителем професійними знаннями і уміннями 

(особистісний компонент) [4; 5]. 
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В. Веснін окреслює професійну компетентність як здатність 

працівника якісно й безпомилково виконувати свої функції, як у 

звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно опановувати нові 

знання й швидко адаптуватися до змінних умов [1, с. 59]. 

Н. Кузьміна окреслює її як здатність педагога перетворювати 

спеціальність, носієм якої він є, засіб формування особистості того, хто 

навчається, з врахуванням обмежень і розпоряджень, що накладаються 

на навчально-виховний процес вимогами педагогічної норми. Складові 

професійної компетентності за Н. Кузьміною такі: спеціальна і 

професійна компетентність в галузі дисциплін, що викладаються; 

методична компетентність у галузі способів формування знань, умінь і 

навичок учнів; соціально-педагогічна компетентність в галузі процесів 

спілкування; рефлексія професійної діяльності [3]. 

Відзначимо, що сьогодні більшість науковців серед ключових 

позицій професійної компетентності вчителів виводять на перше місце 

саме продуктивну компетентність та розглядають її не лише як вміння 

працювати, а насамперед, як здатність до створення власного продукту, 

прийняття певних рішень, несення відповідальності за них, готовність і 

потребу у творчості. 

На основі здійсненого аналізу літературних, наукових, науково-

публіцистичних джерел, вимог до професійної майстерності вчителів, 

вмінь і навичок, ми можемо сформулювати власне визначення поняття 

«професійно-педагогічна компетентність».  

У нашому розумінні професійно-педагогічна компетентність – це 

інтегроване професійно особистісне утворення, в якому внутрішні 

ресурси людини, її особисті якості та здібності розглядаються як 

джерело й критерії ефективної предметної діяльності в системі освіти. 

Ми схильні вважати, що це – інтегративна властивість особистості, що 

володіє комплексом професійно значущих для вчителя якостей, має 

високий рівень науково-теоретичної й практичної підготовки до творчої 

педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в процесі 

педагогічної співпраці на основі впровадження сучасних технологій для 

досягнення високих результатів. 

Поняття професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін є видовим поняттям по 

відношенню до поняття професійно-педагогічної компетентності. Тому 

подане вище означення релевантне і для визначення сутності 

професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін, але повинно містити видові 

відмінності. 
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Професійно-педагогічна компетентність розглядається як система 

загально-професійних і спеціально-професійних компетентностей. 

Зважаючи на це, до складу професійно-педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін повинна 

входити природничо-математична компетентність, яка для вчителів 

математики буде математичною компетентністю, для вчителів фізики – 

фізичною компетентністю тощо. 

Видові відмінності професійно-педагогічної компетентності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін повинні бути 

закладені у спеціально-професійних компетентностях, які в свою чергу 

містять особливості, пов`язані зі змістом освіти, методами пізнавальної 

діяльності, особистісними якостями студентів. 

У визначенні структури професійної компетентності майбутнього 

вчителя природничо-математичних дисциплін спираємося на наукову 

позицію дослідників, які в структурі праці вчителя виокремлюють такі 

складові: 1) професійно-змістову; 2) професійно-діяльнісну;  

3) професійно-особистісну.  

У структурі професійно-педагогічної компетентності вчителя 

природничо-математичних дисциплін виділяємо такі взаємозалежні, 

взаємопов’язані компоненти: настановний, гностичний і діяльнісний.  

Настановний компонент передбачає формування системи мотивів, 

що відбиваються в інтересах, цінностях, життєвих цілях, переконаннях, 

ідеалах, тобто закладають фундамент особистості; визначають 

прикінцеву ефективність індивідуальної освітньої траєкторії, її 

спрямованість на оптимізацію професійної підготовки майбутніх 

педагогів природничо-математичних дисциплін. У межах настановного 

компонента професійної компетентності вчителя ми виокремлюємо: 

мотивацію на професійно-педагогічну діяльність та усвідомлення 

специфіки цієї діяльності, здатність до самовизначення та прагнення до 

професійної самореалізації, професійну самосвідомість. 

Гностичний компонент синтезує науково-педагогічну інформацію 

академічного та практично зорієнтованого сегментів, де структуру 

академічного сегмента складають методологічний, історичний, 

теоретичний, технологічний блоки інформації, а структуру практично 

зорієнтованого – методичний, суб`єктно-комунікативний блоки. 

Гностичний компонент професійної компетентності вчителя пов`язаний 

з професійно зорієнтованими знаннями, знаннями теоретичних і 

методичних основ предметної галузі освіти, знанням специфіки 

педагогічного спілкування та самоконтролем у спілкуванні, 

педагогічним мисленням. 
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Діяльнісний компонент містить гностичні, аналітичні, 

проектувально-конструктивні, організаторські, комунікативні, уміння, 

що реалізуються в професійно-педагогічній сфері. Цей компонент 

передбачає оволодіння студентом комплексами професійних дій. 

Специфіка діяльнісного компонента професійної компетентності 

вчителя полягає у сформованості дослідницьких умінь, умінь 

застосовувати знання в нових навчальних ситуаціях, перцептивно-

інтегративних та рефлексивних уміннях. 
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Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю створення та 

запровадження в освітній процес нових педагогічних систем для 

вирішення сучасних педагогічних проблем, що вимагає ретельного 

попереднього проектування. Однією з важливих освітніх проблем є 

підготовка майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності 

під час їхнього навчання у ВНЗ, що поки не була предметом ґрунтовних 


