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Зроблено акцент на взаємозв’язку педагогічної компетентності викладача та його 

педагогічної культури, виходячи із сучасних тенденцій в освіті.  
 

  
Інтеграція української освіти і 

української економіки в міжнародну 
(зокрема, європейську) систему розподілу 
праці, залучення української освіти до 
Болонського процесу актуалізує поняття 
компетентнісного підходу в освіті. 

Вчені вважають, що компетент-
нісний підхід: дає відповідь на запити 
виробничої сфери (Т. М. Ковальова); є 
оновленням змісту освіти у відповідь на 
зміни в соціально-економічній дійсності 
(І. Д. Фрумін); є радикальним засобом 
модернізації (Б. Д. Ельконін); визна-
чається як “готовність спеціаліста вклю-
читись у певну діяльність” (А. М. Аро-
нов); є атрибутом підготовки до майбут-
ньої професійної діяльності (П. Г. Щед-
ровицький) тощо. 

Усі концепції досить близькі між 
собою і об’єднує їх “гуманістична педаго-
гіка”. Враховуючи, що метою навчання в 
умовах кредитно-модульної системи є 
розвиток особистості, її свідомість, 

самореалізація, ми визначаємо позицію 
викладача як позицію консультанта, який 
стимулює та полегшує самостійну 
діяльність студента, контролює й оцінює 
його досягнення, що є необхідною умовою 
кредитно-модульної системи навчання. 
Успіх упровадження та функціонування 
кредитно-модульної системи навчання 
значною мірою залежить від профе-
сорсько-викладацького складу кафедр, 
факультетів. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб 
привернути увагу до необхідності змін у 
свідомості викладацького корпусу ВНЗ щодо 
підвищення своєї професійно-педагогічної 
компетентності в умовах впровадження 
кредитно-модульної системи навчання, 
представити деякий напрацьований досвід. 

Сьогодні завданням педагогічних 
працівників є реалізація ідеї поєднання 
спеціального дидактичного керівництва 
діяльністю студента з гуманною установ-
кою на визнання цінності його особистості. 
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Зазначимо, що постійне втручання у 
світ студента може створити конфліктні 
ситуації, які ускладнюють його стосунки з 
викладачем. Тому в деяких випадках більш 
ефективним є опосередкований вплив, 
сутність якого полягає в тому, що педагог 
скеровує свої зусилля не на студента, а на 
його оточення, у нашому випадку на 
створення педагогічних умов, за яких 
успішно запроваджується кредитно-
модульна система. Змінюючи обставини 
навчання, викладач змінює в потрібному 
напрямку і самого студента [4, 58]. 

Ми виходимо з того, що професійна 
компетентність визначається як сукупність 
знань, що дозволяють кваліфіковано підхо-
дити до вирішення питань професійної 
діяльності, і яка пов’язана з професійними 
знаннями, залежить від загальних здібнос-
тей викладача до педагогічної діяльності. 

Зазначимо, що поняття “професійна 
компетентність педагога” в сучасній 
психолого-педагогічній літературі починає 
використовуватися дослідниками лише 
наприкінці 80-х – початку 90-х років XX 
століття. З цього моменту офіційно 
визнається суб’єктність педагога в освітніх 
процесах як соціальна необхідність, а 
поняття професійна компетентність педаго-
га активно входить до наукового обігу. 
Виокремлюються два базових поняття: 
компетенція і компетентність: перше з них 
“включає сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості, що задаються по 
відношенню до певного кола предметів і 
процесів”, а друге співвідноситься з “воло-
дінням людиною відповідною компетен-
цією, яка включає особистісне ставлення 
людини до неї і предмета діяльності”. 

Для студентів оцінка компетенцій, на 
відміну від екзаменаційних іспитів, які 
орієнтовані на виявлення об’єму і якості 
засвоєних знань, припускає пріоритетне 
використання об’єктивних методів діа-
гностики діяльності (спостереження, 
експертиза продуктів професійної діяль-
ності, захист навчальних портфоліо тощо). 
Їх кваліфікаційні характеристики повинні 
містити чіткий перелік знань і умінь, що 
мають значення при здобутті диплому, 

тоді як для роботодавця більше значення 
мають базові комунікативні, інформаційні 
компетенції, а також – наявність досвіду 
роботи і рекомендацій.  

Ми вважаємо, що сьогодення визначає 
глобальну мету – підготувати всебічно 
розвинуту особистість, здатну безпосеред-
ньо після закінчення ВНЗ включитися в 
процес суспільних і професійних перет-
ворень. Найефективніший результат 
професійної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі, максимально можливий 
рівень досягнення професійної компе-
тентності можна отримати лише за умови 
оптимального безпосереднього включення 
майбутнього фахівця в поле дії конкретних 
професійних, соціальних, психологічних та 
педагогічних механізмів відбору і форму-
вання спеціаліста високої компетентності. 

За таких умов для педагогів зміню-
ються форми і методи організації занять – 
навчання має діяльнісний характер, акцент 
робиться на навчання через практику, 
продуктивну роботу студентів у малих 
групах, побудову індивідуальних навчаль-
них траєкторій, використання міжпредмет-
них зв’язків, розвиток самостійності учнів і 
особистісної відповідальності за прийняття 
рішень. Тому змінитися мають і механізми 
передачі знань від викладача до студента: 
пріоритетним стає вільний доступ до 
інформаційних ресурсів, самонавчання, 
дистанційне та сітьове навчання. Усі ці 
форми навчання спрямовані на те, щоб 
ввести студента в соціальні і професійні 
ролі таким чином, щоб навчити його бути 
успішним.  

Отже, не може залишитися незмінною 
і кваліфікація викладача. Ми вважаємо, що 
разом із кваліфікацією й компетентністю 
для оцінки педагогічної діяльності доціль-
но використовувати термін “педагогічна 
культура”. Під педагогічною культурою в 
науковій літературі розуміють оволодіння 
педагогічною спадщиною, що у дану 
конкретну суспільно-історичну епоху є 
обов’язковим до осмислення й практичного 
використання, тобто являє собою профе-
сійно-культурну цінність і виступає як 
еталон належного [2]. 
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Інтерес учених до дослідження 
педагогічної культури значно підвищується 
в умовах кредитно-модульної системи. 
Вона розглядається як частина загаль-
нолюдської культури, змістом якої є 
світовий педагогічний досвід; як зміна 
культурних епох і педагогічних цивілі-
зацій; як історія педагогічної науки та 
освіти; як зміна освітніх парадигм 
(В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, І. А. Колес-
никова, Є. Н. Шиянов та ін.). 

В. О. Сластьонін вважає, що “профе-
сійна культура педагога є основою його 
професійної діяльності як викладача-
предметника і як педагога-вихователя, який 
володіє достатнім рівнем загальних і спе-
ціальних знань, умінь, навичок професійної 
культури, що дозволяють самостійно 
вирішувати творчі завдання освіти і 
виховання в співробітництві з учнями” [6]. 
Педагогічна культура може виступати на 
індивідуальному та соціальному рівні, а 
педагог може бути носієм рис педагогічної 
культури ВНЗ, міста, держави. Про 
достатній рівень сформованості професій-
ної культури педагога свідчать: уміння 
продуктивно мислити в межах своїх профе-
сійних обов’язків; самостійно здобувати 
знання й уміння; аналізувати досвід творчої 
педагогічної діяльності; вирішувати ситуа-
ційні педагогічні завдання; стимулювати 
розвиток навчальної культури учнів. 

Так, нами розроблено методичні реко-
мендації щодо організації самостійної ро-
боти студентів з навчального предмета в 
кредитно-модульній системі навчання, що 
пропонують викладачеві: 

а) враховуючи цілі навчального предме-
та (теми), конкретизуйте вимоги до знань, 
умінь і навичок, які потрібно сформувати у 
студентів у процесі реалізації самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності; 

б) відповідно до вимог організації СРС 
розробіть систему завдань різних рівнів 
складності згідно з наперед визначеними 
рівнями засвоєння; 

в) розробляючи систему завдань для 
самостійної роботи, зважайте на необхід-
ність актуалізації мотивів навчальної 
діяльності студентів і трансформації харак-

теру цих мотивів від пізнавального й 
наукового до професійного; 

г) проаналізуйте можливості виконан-
ня завдань в аудиторний та позаауди-
торний час, прогнозуючи та обґрун-
товуючи терміни їхнього опрацювання 
студентами. 

На думку вчених (Є. В. Бондаревської, 
В. В. Кузнєцова та ін.), педагогічна культура 
складається з таких найістотніших 
характеристик: прагнення викладача до 
творчої діяльності, до постійного вдоско-
налення; професіоналізм, компетентність; 
широкий світогляд; доброзичливий характер, 
товариськість; захопленість роботою; 
здатність легко і природно входити у твор-
чий стан, уміння аналізувати свої емоційні, 
інтелектуальні та вольові процеси; володіння 
мовою педагогічного спілкування; володіння 
організаційними здібностями. Особливо це 
стосується кредитно-модульної системи. 

Організація самостійної роботи студен-
тів у цій системі навчання має здійсню-
ватися з дотриманням низки вимог, а саме: 

1.  Обґрунтування необхідності завдань 
загалом й конкретного завдання зокрема, 
що вимагає виявлення та стимулювання 
позитивних мотивів діяльності студентів. 

2.  Відкритості та загальної наочності 
завдань. Усі студенти повинні знати зміст 
завдання, мати можливість порівняти 
виконані завдання в одній та в різних групах, 
проаналізувати правильність та корисність 
виконаної роботи, відповідність поставлених 
оцінок (адекватність оцінювання). 

3.  Надання детальних методичних 
рекомендацій щодо виконання роботи 
(працювати у системі послідовності: з чого 
починати, як перевірити свої знання тощо). 
За окремими завданнями студенти мають 
отримати пам’ятки. 

4.  Надання можливості студентам ви-
конувати творчі роботи, що відповідають 
умовно-професійному рівню засвоєння 
знань, не обмежуючи їх виконанням 
стандартних завдань. 

5.  Здійснення індивідуального підходу 
до організації самостійної роботи. Індиві-
дуальні завдання можуть виконувати за 
бажанням усі студенти або деякі з них 
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(творчо обдаровані, вимогливі, з досвідом 
практичної діяльності, навчання та роботи за 
кордоном тощо). Індивідуалізація самос-
тійної роботи сприяє самореалізації студента, 
розкриваючи в нього такі грані особистості, 
які допомагають професійному розвитку. 

6.  Нормування завдань для самостійної 
роботи (визначення витрат часу та трудо-
місткості різних їхніх типів). Це забезпечує 
оптимальний порядок навчально-пізна-
вальної діяльності студентів: від простих 
до складних форм роботи. 

7.  Можливість ведення обліку оціню-
вання виконаних завдань і їхньої якості, що 
потребує стандартизації вимог до вмінь 
майбутніх студентів та розроблення комп-
лексу професійно орієнтованих завдань. 
Для цього ми пропонуємо такі типи 
завдань, які передбачають отримання 
матеріалізованого результату (продукту). 
Під час їхнього виконання формуються 
також особистісні риси студента. 

8.  Підтримання постійного зворотного 
зв’язку зі студентами в процесі здійснення 
самостійної роботи, що є фактором 
ефективності навчального середовища. 

Є. Н. Шиянов, відзначав, що “культура 
як цілісність, як гармонія знання, творчої 
дії, почуттів і спілкування повинна стати 
складовою професійної підготовки вчи-
теля” [9]. Найважливішими системоутво-
рюювальними елементами педагогічної 
культури, на нашу думку, є: культура 
педагогічного проектування; світоглядна 
культура; культура педагогічно орієнтова-
ного мислення; культура почуттів; куль-
тура оцінки; культура мови, спілкування; 
організаційна культура. 

Дослідження доводять, що педагог 
також повинен володіти різними додат-
ковими, необхідними для успішної педаго-
гічної діяльності елементами культур. Роз-
глянемо деякі з них. Професіоналізм педа-
гога перебуває в прямій залежності від 
ступеня оволодіння ним педагогічною 
аналітичною діяльністю.  

Професію педагога не можна уявити без 
рефлексивної культури. Ю. М. Кулюткін, 
Г. С. Сухобська, М. І. Д’яченко визначили, 
що наявність рефлексії в діяльності вчителя 

показує, що накопичення педагогом 
практичного досвіду є необхідною, але не 
достатньою умовою професійного росту. 
Лише постійне осмислення, аналіз і 
перебудова власного досвіду дозволяють 
викладачеві розвивати свою майстерність. 
Процеси рефлексивного керування, тобто 
відображення однією людиною 
(викладачем) внутрішньої картини світу 
іншої людини (студента) стають головними 
в педагогічній діяльності. 

С. Ю. Степанов та І. М. Семенов від-
значають у рефлексивній культурі такі 
компоненти: готовність і здатність творчо, 
по-новому осмислювати проблемні момен-
ти; вирішувати внутрішні та зовнішні 
конфліктні стани і ситуації; уміння 
знаходити нові сили, змісти, цінності; 
встановлювати міжособистісні і ділові 
стосунки; ставити й вирішувати неорди-
нарні практичні завдання [7]. 

Рефлексивні процеси спрямовані на: 
розвиток самосвідомості, на осмислення 
дій суб’єкта – інтелектуальна рефлексія; 
самоорганізацію, самоаналіз себе, свого 
стану, своєї розумової діяльності, цілісного 
“Я” – особистісна рефлексія або автореф-
лексія (Ю. М. Кулюткін, Г. С. Сухоб-
ська) [3]; осмислення (аналіз) людиною 
особистості, діяльності партнера, взаємо-
відображення суб’єктами один одного – 
міжособистісна рефлексія. 

Лише на основі взаємодії з іншими при 
прагненні індивіда зрозуміти думки і дії 
іншого та оцінюванні себе очима іншого, 
він(індивід) виявляється здатним рефлек-
сивно ставитися до самого себе. У зв’язку 
із цим, М. І. Д’яченко та Л. А. Кандибович 
розглядають поняття “рефлексія виклада-
ча” як процес пізнання самого себе як 
професіонала, свого внутрішнього світу, 
аналізу власних думок, переживань пов’я-
заних із професійно-педагогічною діяль-
ністю, уявлення про самого себе як про 
особистість, усвідомлення того, як тебе 
сприймають і оцінюють учні [5]. 

Ми вважаємо, що, виявляючи себе в 
діяльності, особистість прагне зайняти певну 
життєву позицію. Рефлексія дозволяє 
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говорити про таке особливе особистісне 
утворення як рефлексивна позиція педагога. 

У психолого-педагогічній літературі 
“рефлексивну позицію” (“рефлексивну ак-
тивність”, “готовність до педагогічного 
розвитку” тощо) розглядають як: уза-
гальнено-ціннісне ставлення до професії, 
до професійно-педагогічної діяльності 
(С. Г. Вершловський) [1]; оцінний компо-
нент професійного мислення викладача 
(О. С. Цокур) [8]; особистісно-значущий 
зміст діяльності (Л. В. Яковлєва) [11]; пев-
ну фазу діяльності, що виникає в ситуації 
протиріччя необхідного і можливого. 

Рефлексивні процеси допомагають 
педагогові прогнозувати шляхи побудови 
педагогічного процесу, вносити корективи 
в процес організації педагогічної системи, 
оперативно оцінювати зміни, що відбу-
ваються. Перетворювати діяльність на 
об’єкт свого впливу, розвивати її можна 
лише при наявності в педагога рефлек-
сивної позиції. 

Наявність рефлексивної культури в 
складі загальної педагогічної культури дає 
можливість розглядати викладача як 
систему, для якої необхідними є умови, що 
стимулюють творчий розвиток професіо-
нала і сприяють придбанню нових знань. 
Це дозволяє нам говорити про наявність 
акмеологічного аспекту в професійному 
вдосконаленні педагога й необхідності роз-
витку акмеологічної культури в складі 
загальної педагогічної культури. 

Акмеологічний аспект культури педа-
гогічної діяльності виявляється в досяг-
ненні нового, небувалого раніше за рівнем 
розвитку досвіду педагога як індивіда, 
особистості, суб’єкта діяльності, індиві-
дуальності. Наявність акмеологічної скла-
дової дозволяє педагогові перейти до 
творчої діяльності. Акмеологічна культура 
педагогічної діяльності виявляється на 
стадії розвитку індивідуальності людини, 
формуючи процес руху до його “акме”, що 
характеризується моральним оцінюванням, 
унікальністю усвідомлення свого досвіду, 
поведінки, почуттів, стосунків. 

З акмеологічної точки зору професія – 
є інструментом особистісного росту педа-

гога. Перебуваючи на цій позиції, педагог 
прагне перетворити свою професію на 
творчість, визначити рівень досягнутого, 
намітити шляхи змін і досягти вершини в 
професійній педагогічній діяльності. 
Акмеологічний аспект у діяльності педаго-
га допомагає схематизувати навчальну й 
наукову інформацію, якою він володіє, 
накопичити нові знання, переводячи їх у 
практичну цінність, актуалізувати ті духов-
ні цінності, які приводять до саморозвитку 
в напрямку вершин професіоналізму.  

Педагогічна діяльність будується на 
основі спілкування, що відіграє в ній вирі-
шальну роль. Тому для педагога необхідна 
наявність певного рівня комунікативної 
культури. 

Є. А. Яблокова визначає комунікатив-
ну культуру як “здатність передачі-прий-
няття інформації; володіння різними засо-
бами: вербальними (мова, знаки), 
невербальними (міміка, жести); особистіс-
ний вплив (персоналізація); адекватне 
сприйняття ситуації, у якій відбувається 
спілкування” [10]. У характеристику спіл-
кування також включається інтерактивна 
та перцептивна культура.  

Перцептивна культура виражається в 
здатності формування образа іншого, “про-
читання” за зовнішніми проявами психо-
логічних властивостей особистості та 
особливості її поведінки через механізми: 
ідентифікації; рефлексії; володіння ефек-
тами сприйняття (первинності, новизни, 
ореолу) явища, стереотипізації, каузальній 
атрибуції, емоційній регуляції перцеп-
тивного процесу [10]. 

Таким чином, культура спілкування 
включає в себе: знання та оволодіння зако-
нами і властивостями спілкування; уміння і 
навички реалізації цих знань у кожному з 
компонентів спілкування; особистісну 
культуру (здатність до самореалізації, само-
контролю, самокорекції в спілкуванні). 

Сьогодні є сенс говорити, що викладач 
також повинен мати певну інформаційно-
професійну культуру. 

Підкреслимо, що складові педаго-
гічного професіоналізму потрібно розгля-
дати в їхній єдності, оскільки вони мають 
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взаємопроникаючий і взаємодоповнюючий 
характер. Не можна говорити про певну 
кваліфікацію та компетентність викладача 
без сформованої в нього педагогічної куль-
тури. Високий рівень загальної педаго-
гічної культури вказує на компетентність 
викладача. Таким чином, ми припускаємо, 
що досягнення компетентності педагога 
можливе при існуванні високого рівня 
педагогічної культури. 

Ми вважаємо за доцільне створити в 
кожному ВНЗ “Управління організації та 
контролю якості навчального процесу”, до 
компетенції якого входило б розв’язання 
питань, що пов’язані з якістю освіти і 
способами її оптимізації, забезпеченням 
постійного оновлення змісту освіти, наро-
щуванням потенціалу професорсько-викла-
дацького складу та підвищенням його соці-
ального статусу, упровадженням європей-
ської системи заліку знань, розвитком кри-
теріїв і методології оцінки якості викла-
дання, узгодженням структури системи ви-
щої освіти України з вимогами Болон-
ського процесу (у тому числі за рахунок 
розвитку співробітництва навчальних зак-
ладів, схем мобільності, інтеграції програм 
навчання). При виконанні цих умов з’явля-
ється можливість розв’язання проблем ком-
петентного фахівця відповідно до міжна-
родних стандартів. 
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