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ДО ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Спрямованість професійної освіти на засвоєння студентами системи 

знань, яка була традиційною й виправданою ще декілька десятиліть тому, 

вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, вимагає виховання 

самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних 

ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних 

завдань. Аналіз досвіду освітніх систем багатьох розвинених країн світу 

показує, що одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних 

технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до 

європейського та світового освітнього простору є компетентнісний підхід та 

створення ефективних механізмів його запровадження. 

Майбутньому учителю необхідно володіти відповідними якостями і 

характеристиками, що утворюють його громадянську зрілість і громадянську 

культуру [5], а також сформованою в процесі професійної підготовки 

готовністю до виховання таких якостей в учнів. Це передбачає розвиток 

певних професійно важливих здібностей. Такі особистісні якості й здібності в 

зарубіжній педагогічній науці називають громадянською компетентністю 

[14]. Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, 

умінь і навичок, спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє 

інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, формуванню в неї 

здатності швидко реагувати на запити часу. Все сказане свідчить про 

актуальність та практичну значущість піднятої проблеми. 

При дослідженні проблеми компетентнісного підходу та його значення 

у підготовці майбутніх учителів досить вагоме значення мали праці 

Б. Ананьєва, В. Давидова, В. Краєвського, І. Лернера, В. Лозової, 

О. Олексюка, Є. Рогова, М. Скаткіна, В. Сластьоніна, Г. Халажа, Л. Хоружої, 

В. Хутмаєра, А. Хуторського, В. Шувалової, А. Щербаня та ін. 

Проте, незважаючи на наявні дослідження, присвячені окремим 

аспектам цієї проблеми, не вирішеним залишається питання характеристики 

компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів. 

Тому мета статті полягає у висвітленні змістового наповнення 

ключових понять проблеми, обгрунтуванні системи компетентностей в 

освіті, визначенні особливостей компетентнісного підходу, вичлененні 

суттєвих характеристик громадянської компетентності. 

Поняття «компетентнісна освіта» виникло в США. Сьогодні фахівці 

визначають три основних компоненти в компетентнісній освіті, а саме: 

формування знань, умінь і цінностей особистості [12]. 

Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття компетентностей, 

оскільки саме компетентності, на думку багатьох зарубіжних і вітчизняних 

експертів, є тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, 



випускника школи до життя, його подальшого розвитку й активній участі в 

житті суспільства. У розумінні зарубіжних учених термін «компетентність» 

пов’язується з певними навичками діяльності, передусім – професійної. 

Зауважимо, що в європейській науці склалося й більш широке тлумачення 

компетентностей. Так, на думку експертів з освіти Ради Європи, 

компетентності передбачають: спроможність особистості сприймати та 

відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, 

цінностей, знань і навичок. 

Систему компетентностей в освіті, на думку зарубіжних вчених 

(Г. Халаж та В. Хутмаєр) [13], складають: 

– «надпредметні» («між»-предметні) компетентності, саме вони часто 

називаються «ключовими»; 

– загальногалузеві компетентності набуваються студентом протягом 

засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої програми на всіх курсах 

вищого навчального закладу; 

– предметні компетентності – розвиваються упродовж вивчення 

різних навчальних дисциплін на всіх курсах навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Отже поняття «компетентність» розглядається як інтегративна 

характеристика, що містить в собі такі головні аспекти: готовність до 

цілепокладання; готовність до дії; готовність до оцінки; готовність до 

рефлексії [3]. 

У вітчизняній педагогіці компетентнісній підхід використовувася в 

працях В. Давидова, І. Лернера, В. Краєвського, М. Скаткіна та їхніх 

послідовників під час визначення цілей та змісту загальної освіти й 

реалізовувалися через орієнтацію на засвоєння учнями умінь, засобів 

діяльності. Проте ця орієнтація не була визнаною, вона практично не 

використовувалась під час створення типових навчальних програм, 

стандартів й оцінних процедур [2, 20]. 

У словнику термінів компетентність (лат. competens – здібний) – 

розглядається як: 1) володіння компетенцією; 2) володіння знаннями, які 

дозволяють судити про будь-що [7]. Дослідники розрізняють широке та 

вузьке тлумачення цього поняття. У широкому розумінні компетентність 

кваліфікується як ступінь зрілості людини, яка допускає певний рівень 

психічного розвитку особистості (навченість і вихованість) та дозволяє 

індивіду успішно функціонувати в суспільстві. У вузькому розумінні 

компетентність розглядається як діяльнісна характеристика, тобто як міра 

включеності людини в діяльність, що передбачає ціннісне ставлення [2, 21]. 

Компетентність – це поєднання психічних якостей, психічних станів, що дає 

змогу діяти самостійно й відповідально, оволодіння людиною навичками й 

вміннями виконувати трудові функції. 

В контексті визначення особливостей компетентнісного підходу слід 

зупинитися на інтерпретації взаємозалежності понять «компетентність» і 

«компетенція». Аналіз сучасної наукової і нормативної літератури з 

проблематики положень Болонського процесу [1], [5], [9], [11], [15] засвідчує 



часте вживання європейськими науковцями терміна «компетенція» для 

визначення змісту професійної освіти. У цього поняття вельми широка 

амплітуда тлумачень. На думку Л. Хоружої, поняття «компетенція» і 

«компетентність» не тотожні. Компетенція відображає функціональні 

можливості фахівця і походить від латинського слова «competentia» – 

пристосованість до справи: коло повноважень, питань, що доручаються 

певній особі [15, 14]. Натомість поняття «компетентність» за своїм змістом 

більш широке й близьке до поняття «професіоналізм». 

Відомі російські вчені В. Краєвський і А. Хуторський також 

розрізняють поняття «компетентність» і «компетенція». Вони зазначають, що 

компетентність є сукупністю особистісних якостей студента (ціннісно-

змістових орієнтацій, знань, умінь, навичок, задатків), зумовлених досвідом 

його діяльності у визначеній соціально й особистісно значущій сфері. 

Компетентність – це володіння студентом відповідною компетенцією 

(компетенціями), яке включає його особистісне відношення до неї як 

предмета діяльності. 

Компетенція – відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до 

освітньої підготовки студента, необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності у визначеній сфері. Погоджуємося з А. Хуторським, що 

компетентність передбачає володіння людиною відповідною компетенцією, 

яка включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності [10]. 

А. Хуторський і В. Краєвський розглядають компетенції як певні 

зафіксовані в державних стандартах підготовки професійні вимоги й 

характеристики, що конкретизують зміст громадянської компетентності 

майбутнього вчителя ПГЦ. Російські науковці, зокрема В. Краєвський, 

А. Хуторськой, вважають, що компетентність є ключовим, своєрідним 

«вузловим» поняттям, оскільки воно, по-перше, поєднує в собі 

інтелектуальний і навичковий складники освіти; по-друге, у понятті 

компетентності закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти, 

сформованого «від результату» («стандарт на виході»); по-третє, ключова 

компетентність є інтегративною за своєю природою, тому що вона містить 

низку однорідних чи близьких умінь і знань, що належать до широких сфер 

культури та діяльності (інформаційної, правової тощо). Поняття 

компетентності ширше за поняття знання, уміння, навички; воно містить їх у 

собі та охоплює не тільки когнітивний і операційно-технологічний 

складники, а й мотиваційний, етичний, соціальний та поведінковий. Воно 

містить результати навчання (знання й уміння), систему ціннісних 

орієнтацій, звичок тощо; компетентності формуються в процесі навчання, і 

не лише в школі, але й під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії, 

культури й ін. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить 

від загальної освітньо-культурної ситуації, у якій живе й розвивається 

школяр. На основі запропонованих у педагогічній науці визначень виділяють 

такі суттєві характеристики компетентності: 

– ефективне використання здібностей, що дозволяє здійснювати 

професійну діяльність на належному рівні згідно з наявними 



вимогами; 

– здатність оволодівати знаннями, вміннями й здібностями, 

необхідними для роботи за спеціальністю при одночасній 

автономності й гнучкості, зокрема, під час вирішення професійних 

проблем; розвинуте співробітництво з колегами й професійним 

міжособистісним середовищем; 

– інтегроване сполучення знань, здібностей і установок, оптимальних 

для виконання трудової діяльності в сучасному виробничому 

середовищі; 

– здібність щось робити якісно, ефективно в широкому форматі 

контекстів з високою мірою саморегуляції, саморефлексії, 

самооцінки; швидкої, гнучкої й адаптивної реакції на динаміку 

обставин і середовища. 

Отже, компетентність вчителя – це виявлені ним на практиці прагнення 

й здібності (готовність) реалізовувати свій потенціал (знання, вміння, досвід, 

особисті якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 

професійному і соціальному середовищі, усвідомлення соціальної значущості 

й особистісної відповідальності: за результати цієї діяльності, необхідність її 

постійного удосконалення. 

Сформовані компетентності (в тому числі – громадянську) особистість 

використовує за потреби в різних соціальних та інших контекстах залежно 

від умов і потреб щодо здійснення різних видів діяльності. Компетентна 

людина застосовує ті стратегії, які здаються їй найприйнятнішими для 

виконання окреслених завдань. Управління власною діяльністю веде до 

підвищення, модифікації рівня компетентності людини. 

Разом з тим, громадянську компетентність зазвичай розглядають як 

сукупність освітніх елементів, що складається з системи знань, умінь, 

навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань 

особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, 

обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною і 

державою [8]. Це дозволяє нам інтерпретувати громадянську компетентність 

майбутніх вчителів як певне особистісне новоутворення, формування якого 

відбувається в процесі реалізації сукупності навчальних і виховних систем у 

процесі професійної підготовки, а також як складову його професіоналізму, 

оскільки готовність громадянського виховання є однією з професійних вимог 

до підготовки вчителя. 

Таким чином, громадянську компетентність майбутніх вчителів можна 

розглядати як складову їхньої професійної компетентності. Відповідно 

громадянськість як психологічне утворення є лише частиною громадянської 

компетентності, під якою в більш широкому значенні слід розуміти здатність, 

спроможність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати 

громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства 

[8]. 

У цьому контексті слід відзначити таке: сама громадянська 

компетентність може розглядатися як певна складова, структурний 



компонент більш складних і загальних особистісних утворень. Багато 

дослідників (Б. Ананьєв, Є. Рогов, В. Шувалова, О. Олексюк, В. Сластьонін, 

А. Щербаков та ін.) включають до структури професійної компетентності 

вчителя знання, якості й характеристики, що утворюють зміст його 

громадянської компетентності. 

Громадянська компетентність майбутнього вчителя як ключова 

компетентність може бути визначена як здатність людини здійснювати 

поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності [8], 

ефективно розв’язувати завдання професійного й соціокультурного спектру. 

У цьому контексті, на нашу думку, визначення зв’язку громадянської 

компетентності майбутнього вчителя ПГЦ з іншими особистісними 

утвореннями вимагає поєднання інструментарію компетентнісного й 

культурологічного підходів до професійної освіти. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що громадянська 

компетентність майбутніх вчителів ПГЦ є невід’ємною частиною їх загальної 

культури, зокрема громадянської культури як її складової. Оскільки 

компетентнісний підхід в даний час є одним з основних у громадянській 

освіті, вважаємо за необхідне відзначити два важливих моменти. По-перше, 

як вважає більшість науковців, реалізація компетентнісного підходу не може 

здійснюватися відокремлено від отримання громадянських цінностей. Такі 

цінності включають певні ідеали, переконання й відповідну етичну позицію, 

без яких неможливе становлення громадянської компетентності. 

Громадянська компетентність, на відміну від інших компетентностей, не 

може формуватися без опори на громадянські цінності й не може 

реалізовуватися поза системою ціннісних орієнтацій. 

По-друге, процес становлення компетентності як «доведеної готовності 

до діяльності» здійснюється тільки в спільній діяльності тих, хто вчить і 

вчиться. Компетентність може реалізовуватися тільки в діяльності. Тому 

громадянська компетентність припускає як наявність певної життєвої 

позиції, так і внутрішньої готовності до її реалізації, і може повністю 

виявитися тільки в реальній життєвій або професійній ситуації. 

На думку В. Лозової, компетентність педагога має «інтегративну 

природу, тому що її джерелом є різні сфери культури (духовної, громадської, 

соціальної, педагогічної, управлінської, правової, етичної, екологічної тощо), 

вона вимагає значного інтелектуального розвитку, включає аналітичні, 

комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси» [4, 5]. 

Компетентність «включає екологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, 

операційно-технологічну, етичну та інші складові змісту його підготовки та 

передбачає нарощування знань, умінь, досвіду професійно-особистісного 

саморозвитку творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення» [4]. 

Узагальнення зазначених положень дозволяє стверджувати, що 

громадянська компетентність майбутнього вчителя ПГЦ є складним 

інтегрованим утворенням у структурі особистості фахівця, може 

розглядатися як складова його професійної культури й професійної 

компетентності, є виявом його громадянської культури, основою 



громадянської зрілості. Це дає змогу прослідкувати зв’язок громадянської 

компетентності майбутнього вчителя ПГЦ з іншими базовими поняттями 

(схема 1.1.) 

 

Схема 1.1 

Зв’язок громадянської компетентності з базовими поняттями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отже, реалізація компетентнісного підходу в системі з іншими 

методологічними підходами в професійній освіті майбутніх вчителів буде 

сприяти досягненню основної мети – підготовки кваліфікованого фахівця 

відповідного рівня, з високим рівнем громадянської культури й готовності 

здійснювати громадянське виховання і громадянську освіту, який вільно 

орієнтується в професійній і соціальній галузях діяльності, здатний до 

ефективної роботи на рівні світових стандартів, актуалізований до постійного 

професійного росту, соціальної і професійної мобільності. 
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