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У статті розглянуті питання вдосконалення педагогічної компетентності викладача. 

 
 

Інтегральним показником якості в 
контексті модернізації освіти є компетен-
тність, яка визначається не просто як сума 
знань і умінь, а характеризує вміння люди-
ни мобілізувати отримані знання і досвід у 
конкретній ситуації.  

В останнє десятиріччя термін “профе-
сійна компетентність” фахівця є одним з 
найуживаніших понять.  

Поняття компетентнісної освіти, освіт-
ньої компетентності прийшло до нас із 
зарубіжних країн, де його широко вжива-
ють і досліджують майже півстоліття. Віт-
чизняні вчені також мають певні напрацю-
вання в цьому напрямку. Проблеми ком-
петентності вивчали С. Гончаренко, 
К. Корсак, І. Ящук, В. Аніщенко та ін. 
Серед російських вчених ідеї модернізації 
освіти на компетентнісній основі активно 
розроблялися Б. Гершунським, Є. Дніпро-
вим, Б. Ельконіним, І. Зимнєю, Н. Кузьмі-
ною, А. Марковою, В. Сєриковим, І. Фру-
міним, А. Хуторським, В. Шадриковим, 
С. Шишовим та ін. 

Компетентнісний підхід не є новим, 
оскільки орієнтація на освоєння умінь, 
способів діяльності і, тим більше, узагаль-
нених способів діяльності існувала як 
напрям розвитку педагогічних досліджень і 
практики, але не була провідною. Тому 
сьогодні для реалізації компетентнісного 
підходу необхідно спиратися на міжнарод-
ний досвід і адаптуватися до традицій і 
потреб України. 

Метою цієї статті є висвітлення різних 
поглядів на компетентнісний підхід, у тому 
числі з урахуванням історичного аспекту, 
видів компетентності, її акмеологічних ін-

варіантів і, головне, власного досвіду щодо 
можливих шляхів розвитку складових 
педагогічної компетенції викладача (або 
майбутнього викладача).  

Орієнтована на компетенцію освіта 
(competence-based education – CBE) форму-
валася в 70-х роках минулого століття в 
Америці відповідно до загального контек-
сту поняття “компетентність”, запропоно-
ваного Н. Хомським у 1965 р. (Массачусет-
ський університет). Умовно можна виділи-
ти три етапи становлення CBE-підхода в 
освіті. Перший етап (1960-1970 рр.) харак-
теризується введенням до наукового апара-
ту категорії “компетенція” і створенням 
передумов розмежування понять компетен-
ція/компетентність. Другий етап (1971-
1990рр.) характеризується використанням 
категорії компетенція/компетентність в 
теорії та практиці навчання мові, профе-
сіоналізму в управлінні, у цей час розроб-
ляється зміст поняття “соціальні компетен-
ція/компетентність”. У роботі Дж. Равена 
“Компетентність у сучасному суспільстві” 
(Лондон, 1984 р.) подано тлумачення ком-
петентності, що включає 37 компонентів 
(критичне мислення, контроль своєї діяль-
ності, впевненість у собі, залучення емоцій 
в процесі діяльності, наполегливість, відпо-
відальність тощо). Третій етап (кінець 
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) характеризується 
появою робіт, в яких професійна компе-
тентність стає предметом спеціального 
всебічного аналізу [4, 36-37]. 

Зазначимо, що поняття компетентності 
по-різному тлумачиться вченими. Так, 
С. Гончаренко визначає компетентність як 
“сукупність знань і умінь необхідних для 
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ефективної професійної діяльності: вміння 
аналізувати, передбачати наслідки діяльності, 
використовувати інформацію” [11, 149]. 

А. Маркова вважає, що компетентність 
– це здатність і вміння людини виконувати 
певні трудові функції [8, 33]. 

За В. Масловим, компетентність – це 
система теоретико-методологічних, норма-
тивних положень, наукових знань, органі-
заційно-методологічних, технологічних 
умінь, об’єктивно необхідних особистості 
для виконання посадово-функціональних 
обов’язків, а також відповідні моральні та 
психологічні якості [10, 63]. 

С. Шишов і В. Кальней вважають, що 
компетентність – це здатність (уміння) 
діяти на основі набутих універсальних 
знань [13]. 

Професійно-педагогічну компетентність 
Н. Кузьміна визначає як сукупність умінь 
педагога – суб’єкта педагогічного впливу – 
особливим чином структурувати наукове і 
практичне знання з метою найкращого 
вирішення педагогічних завдань [5, 90]. 

Ми поділяємо думку, що компетен-
тність є динамічною категорією і передба-
чає наявність у педагога таких якостей, які 
дають йому змогу найефективніше здій-
снювати педагогічний процес у мінливих 
соціально-педагогічних умовах [2]. Компе-
тентність є інтегративною за природою, 
вона містить низку однорідних чи близьких 
знань і умінь, які належать до широких 
сфер культури та діяльності (комунікатив-
ної, інформаційної тощо). Компетентніс-
ний підхід відбиває такий вид змісту осві-
ти, який не зводиться до знаннєво-орієнто-
ваного компонента, а передбачає цілісний 
досвід розв’язання життєвих проблем, 
виконання ключових (тих, що відносяться 
до багатьох соціальних сфер) функцій, 
соціальних ролей, компетенцій. Так, Б. Ель-
конін зазначає, що “ми відмовились не від 
знань як культурного предмета, а від 
визначеної форми знань (знань “про всяк 
випадок)” [1, 10]. 

Дослідники підкреслюють, що компе-
тентність – це реальна здатність досягти 
мети чи результату і це поняття є ширшим 
за поняття “кваліфікація” [3, 22]. Кваліфіка-

ція є лише потенційною здатністю викону-
вати завдання певної професійної діяль-
ності. А компетентність означає не тільки 
професійні знання, навички та досвід у 
певній спеціальності, а й ставлення до 
справи, здатність ефективно використову-
вати знання, уміння і особистісні якості для 
досягнення необхідного результату. 

А. Хуторський підкреслює, що поняття 
компетентності ширше, ніж поняття знан-
ня, уміння, навички; воно містить їх у собі 
(хоча, зрозуміло, не йдеться про просту 
адитивну суму “знання – уміння – навич-
ки”, це поняття іншого значеннєвого ряду). 
Поняття компетентності охоплює не тільки 
когнітивну і операціонально-технологічну 
складові, а й мотиваційну, етичну, соціаль-
ну та поведінкову. Воно містить результати 
навчання (знання та уміння), систему 
ціннісних орієнтацій (див. таблицю). 

Компетентність є результатом освіти, 
самоосвіти і саморозвитку викладача. Вона 
визначається досвідом та індивідуальною 
здатністю людини, її прагненням до 
безперервної самоосвіти й самовдоскона-
лення, творчим ставленням до справи. 

Домінувальним чинником у педагогіч-
ній компетентності ми вважаємо особис-
тість викладача, його творчий потенціал. 

З таблиці зрозуміло, що А. Маркова 
також виділяє різні види компетентності: 
спеціальну, соціальну, особистісну, індиві-
дуальну. Вона зазначає, що поняття профе-
сіоналізму є ширшим за поняття компетен-
тності, оскільки професіоналізм – це за-
гальна характеристика вимог професії до 
людини. І багато вчених (А. Деркач, 
Н. Кузьміна) визначають професіоналізм як 
високий рівень професійної компетентнос-
ті. Професійно компетентною є така праця 
викладача, в якій на достатньому рівні 
здійснюється педагогічна діяльність, педа-
гогічне спілкування, реалізується особис-
тість викладача, досягаються кращі резуль-
тати в навчанні і вихованні. До того ж 
компетентність викладача визначається 
співвідношенням у реальній роботі профе-
сійних знань та умінь, з одного боку, і 
професійних якостей, – з іншого, в резуль-
таті чого складається цілісна картина 
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професійної компетентності, яку можна 
покласти в основу вирішення багатьох 

практичних питань [9, 8-9]. 

Таблиця 
Сучасні підходи до видів компетентностей 

 
 

У стандартах підготовки фахівців 
вимоги до викладача та студента подають-
ся за допомогою поняття “компетентність”. 
Також у державних документах вводиться 
поняття “компетенції”. Ці поняття, на 
думку вчених, необхідно розрізняти. Так, 
А. Хуторський підкреслює, що “компетен-
ція” означає коло питань, з яких людина 
добре обізнана, поінформована, пізнала їх і 
має певний досвід. Мати компетенцію 
означає опанувати вміння, бути здатним 
виявити в даній ситуації набуті знання і 
досвід. Компетентність у визначеній галузі 
– це поєднання відповідних знань, досвіду і 
здібностей, що дають змогу обґрунтовано 
говорити про цю сферу та ефективно діяти 
в ній. Компетентність є результатом набут-
тя компетенції. А. Хуторський визначає 
освітню компетенцію як сукупність смис-
лових орієнтацій, знань, умінь, навичок і 
досвіду діяльності щодо певного кола 
об’єктів реальної дійсності, необхідних для 
здійснення особистісно і соціально значу-
щої продуктивної діяльності. Він розрізняє 
загальнопредметні, предметні, а також 
ключові компетенції, які в свою чергу 
поділяються на ціннісно-смислову, загаль-
нокультурну, навчально-пізнавальну, ін-
формаційну, комунікативну, соціально-тру-

дову компетенції та компетенцію особис-
тісного самовдосконалення [12]. 

У контексті досягнення високого рівня 
педагогічної діяльності є сенс узагальнити 
дослідження різних авторів (О. Бодалєва, 
Н. Кузьміної, А. Маркової та ін.) і визначи-
ти акмеологічні інваріанти професіоналіз-
му викладача: 

• уміння здійснювати точні прогнози; 
• високий рівень саморегуляції та само-

контролю; 
• стійку образну сферу особистості; 
• спрямованість на прийняття рішень у 

діяльності; 
• налаштованість на самореалізацію в 

професійній діяльності; 
• удосконалення індивідуального сти-

лю та ін.  
Н. Кузьміна, розглядаючи психологіч-

ну структуру діяльності вчителя, виявила 
компоненти, за якими можна проаналізува-
ти компетентність професійної діяльності 
викладача. Такими компонентами є: гнос-
тичний, проектувальний, конструктивний, 
комунікативний, організаторський. 

Ми погоджуємось, що комунікативна 
компетентність викладача виступає вирі-
шальною умовою успішності педагогічної 
взаємодії для досягнення цілей і завдань 
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навчання і виховання, що вимагає не 
просто розвитку товариськості як особис-
тісної властивості, а й усвідомлення теоре-
тичних основ, закономірностей, специфіки 
педагогічного спілкування, спеціального 
оволодіння технологіями продуктивної 
взаємодії у педагогічному процесі [6; 7].  

Розуміючи важливість комунікативної 
компетенції, щорічно ми пропонуємо 
викладачам математичного факультету 
брати участь у семінарах і тренінгах з 
розвитку комунікативних умінь і навичок.  

У навчанні студентів-магістрантів 
напрямку “Освіта”, майбутніх викладачів, 
також передбачено розвиток цих умінь. 

Наприклад, за темою “Комунікативна 
підготовка” вивчаються такі питання як 
робота в групі, основи комунікативної 
культури, людина як психобіосоціальне 
явище; діагностується наявність деяких 
необхідних викладачеві якостей; прово-
диться тренінг сензитивності, лідерських 
якостей, навичок співпраці в групі, розвит-
ку комунікативних умінь тощо. 

Для прикладу наведемо частину розді-
лу робочої програми експериментального 
спецкурсу. 

Тема 1. Комунікативна компетентність. 
Мета розділу: Підвищення комуніка-

тивної культури, задоволення потреби 
людини в прийнятті та повазі; формування 
вміння працювати в команді. 

1.1 Робота в групі. 
Студент повинен мати уявлення: про 

групу як про соціальне та психологічне 
явище. Групові ролі. Лідерство. Типи 
взаємодії в групі. 

Уміти: діагностувати позиції в групі 
(групові ролі та статус); розширювати 
поведінковий репертуар і типи взаємодії.  

Група як соціальне і психологічне яви-
ще. Групові цілі. Досягнення індивідуальних 
цілей. Рівні розвитку групи. Взаємодія групо-
вих та індивідуальних цілей. Позиції в групі. 
Формування групи підтримки. Узгодження 
цілей. Групова взаємодія.  

Практичні заняття: тренінг лідерсь-
ких якостей, тренінг комунікативних умінь. 

1.2 Основи комунікативної культури. 
Студент повинен мати уявлення: про 

основні закономірності комунікації. 
Знати: структуру спілкування. 
Основні закономірності та різні уявлен-

ня про поведінку й спілкування людей. 
Особливості спілкування: позиції та тран-

сакції. Діалог як основа комунікації. Понят-
тя комунікації. Основні елементи комуніка-
ції.. Вербальні і невербальні засоби 
спілкування. Кінесика. Просодика. Такеси-
ка. Проксемика. Конфлікти. Типи поведін-
ки в конфлікті. Толерантність – основа 
діалогу. Правило «третього голосу». 

Семінарське заняття: ситуації для 
обговорення: (розбір типових педагогічних 
конфліктних ситуацій). 

Практичні заняття: тренінг сензитив-
ности, тренінг комунікативних умінь.  

Ми виходимо з того, що професійно-пе-
дагогічна компетентність виступає як харак-
теристика, що визначає готовність і здатність 
виконувати педагогічні функції відповідно до 
прийнятих у соціумі в конкретно-історичний 
момент норм, стандартів, вимог. 

Професійна компетентність є комплек-
сною характеристикою головної здатності 
педагога – бути суб’єктом власної діяль-
ності, здатності та готовності до проекту-
вання цієї діяльності і самореалізації в ній. 
Специфічними психологічними умовами 
професійної компетентності є: самовизна-
чення в професії, самостійність, ініціатив-
ність, творчість, свідоме критичне ставлен-
ня до результатів власної діяльності тощо. 

Необхідно виділити таку складову про-
фесійно-педагогічної компетентності як 
акмеологічну. Акмеологічний зміст компе-
тентності припускає володіння методами 
становлення та реалізації професійного 
потенціалу, таких властивостей індиві-
дуальності, як готовність до професійного 
зростання та індивідуального само збере-
ження, опір професійному вигоранню. 

Розроблений нами спецкурс передба-
чає проект “Педагогічна кар’єра”, що вклю-
чає конструювання цілей, аналіз ресурсів, 
побудову тимчасової перспективи, аналіз 
альтернативних варіантів розвитку, побу-
дову стратегії на найближчу перспективу. 

Підкреслимо, що компетентнісний під-
хід означає переорієнтацію з процесу на 
результат у діяльнісному вимірі. Результат 
розглядається з позицій затребуваності в 
суспільстві, забезпечення спроможності 
особистості самостійно діяти, вирішувати 
життєві та професійні ситуації. 

Ми вважаємо, що компетентний викла-
дач має бути здатним до пошуку інтеграль-
них критеріїв як цілісного розвитку студен-
та на різних рівнях і стадіях освіти, здатним 
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до досягнення вищих результатів власного 
професійного й особистісного розвитку. 

Таке поліфункціональне розуміння 
професійної компетентності дозволяє роз-
глядати її як інтегральну, комплексну 
психолого-педагогічну характеристику 
професіоналізму викладача.  

З позиції акмеологічного змісту, про-
фесійна компетентність проходить шлях 
від некомпетентності через компетентність 
до понадкомпетентності, тобто до знання й 
володіння способом виконувати роботу 
краще, ніж прийнято. 

Професійна компетентність, на нашу 
думку, має кілька рівнів: репродуктивний, 
евристичний, креативний. 

На репродуктивному рівні виявляється 
здатність педагога успішно розв’язувати 
типові професійні завдання, використовую-
чи готові технології, точно дотримуватися 
зразків і вимог без особливого критичного 
осмислення ситуації їхнього застосування. 

На евристичному рівні з’являється від-
точеність навчальних і виховних прийомів, 
чутливість до інновацій, здатність вносити 
методичні модифікації в організацію освіт-
ніх процесів: критично оцінювати свій 
досвід з метою його вдосконалювання. 

На креативному рівні існує можливість 
проектування і розвитку професійної діяль-
ності; вільне продукування й впровадження 
нових ідей, поглядів, принципів в освітні 
процеси; оригінальність і ефективність 
рішення типових і нестандартних завдань; 
самостійна постановка завдань своєї 
соціальної діяльності. 

Отже, педагогічна компетентність є 
комплексною характеристикою здатності 
викладача бути суб’єктом власної діяль-
ності, що включає сукупність знань щодо 
кваліфікованого обговорення сфери профе-
сійної діяльності, володіння професійними 
знаннями, уміннями, навичками, здатність 
вирішувати різні проблемні ситуації. Задля 
цього викладачі повинні бути скеровані на 
безперервне вдосконалення власного 
професіоналізму і прагнення до найвищого 

для себе досягнення має стати для них 
життєвим завданням.  

Вважаємо, що вищезгаданий спецкурс 
для студентів-магістрантів, тренінги профе-
сійно-особистісного зростання та семінарські 
заняття з молодими викладачами, які прово-
дяться на математичному факультеті ДонНУ, 
роблять певний внесок у підвищення 
педагогічної компетентності викладача.  
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