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ФАХОВА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА 

 
Перехід України до модернізації системи освіти в умовах нової па-

радигми поставив на порядок денний проблему реорганізації навчального 
процесу у вищій школі. У зв’язку з цим відбувається оновлення на демок-
ратичній і гуманістичній основі мети та змісту професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи. Одним із напрямів реалізації поста-
влених завдань є запровадження компетентнісного зорієнтованого підходу, 
відповідно до якого кінцевим результатом освітнього процесу є набуття 
студентами фахових компетенцій. 

Поняття «фахова компетенція» досліджується науковцями (Н. Гузій, 
К. Гуревич, Є. Рапацевич та ін.), в контексті з такими поняттями як «про-
фесія», «спеціальність», «фах», що призводить до багатозначності їх розу-
міння. Зокрема, етимологічне трактування терміну «професія» подається 
як система вимог, норм, ролей, правил, що покладаються на людину певної 
професії (Є. Рапацевич) як рід занять, трудова діяльність людини, що є ос-
новним джерелом її існування та вимагає оволодіння комплексом спеціа-
льних знань, професійних умінь та досвідом практичної діяльності 
(Н. Гузій); комплекс трудових обов’язків, регламентованих дій особистості 
(К. Гуревич). 

Поняття «спеціальність» характеризує напрям трудової діяльності, 
специфіку роботи в межах однієї професії. Наприклад, Н. Гузій, пояснюю-
чи відмінність між термінами «професія», «спеціальність» і «фах» підкрес-
лює, що останнє визначається як вид заняття, що вимагає підготовки та є 
основним засобом існування. Дослідниця пропонує розуміти ці поняття в 
такій послідовності: «праця – професія – спеціальність (фах)» [3]. Термін 
«фах», що, як правило, в дослідженнях (О. Абдулліна, Н. Гузій, 
К. Гуревич, Н. Кузьміна, Н. Лобанова, А. Маркова, Л. Мітіна та ін.) отото-
жнюється з поняттям «спеціальність», означає професіональну характерис-
тику безпосереднього виконавця, який володіє сукупністю набутих знань і 
практичних навичок у якій-небудь галузі матеріального виробництва або 
культури [3]. 

Загальнотеоретичні питання фахової підготовки майбутнього вчите-
ля в контексті модернізації освіти на сучасному етапі висвітлено в роботах 
Н. Бібік, В. Бондаря, С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Савченко, В. Семиченко 
та ін. Питання фахової компетенції в педагогічній науці вивчалося науко-
вцями (В. Беспалько, А. Вербицький, М. Кларін, Я. Коломинський, 
Г.К. Селевко та ін.), які пов’язують розв’язання проблеми фахової компе-
тенції педагогів з технологічною організацією навчання. У зарубіжній пе-
дагогіці питанню фахової компетенції майбутнього вчителя присвячені ро-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 44 

боти Д. Бритела, Є. Джимеза, Р. Квасниці, В. Ландшеєр, М. Леннона, 
П. Мерсера, М. Робінсона та ін. 

Проблема визначення сутності та структури фахової компетенції осо-
бистості розглядається вченими (О. Абдулліна, Н. Кузьміна, Н. Лобанова, 
А. Маркова, Л.Мітіна, О. Шиян та ін.) в соціальній, предметно-
дисциплінарній та методичній площинах і є однією з актуальних і диску-
сійних для вищої педагогічної школи. Це пов’язано з тим, що студенти, 
опановуючи програмний матеріал з різних дисциплін, часто не розуміють 
його значимості для обраної спеціальності, не можуть визначити його міс-
це і роль у загальній фаховій підготовці, тому не включають ці знання до 
системи своїх особистісних цінностей. А отже, вони залишаються не акту-
альними, не важливими для майбутнього вчителя. 

Метою статті є розкриття сутності та структури фахових компетен-
цій майбутнього вчителя початкової школи. 

У психолого-педагогічній теорії вчені (О. Абдулліна, Н. Кузьміна, 
Н. Лобанова, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Шиян та ін.) спрямовують свої зу-
силля на розробку підходів до визначення фахових вимог стосовно профе-
сійної підготовки студента на рівні розробки наукових основ його підгото-
вки. Зокрема, О. Абдулліна виділяє декілька напрямів у дослідженні фахо-
вої компетенції, які пов’язує з розробкою кваліфікаційних характеристик, 
професіограм, де формулюється система вимог до змісту підготовки сту-
дента за певною спеціальністю; визначенням структури педагогічної дія-
льності та виділення за її компонентами типів педагогічних умінь та на-
вичок; оновлення змісту, форм і методів формування теоретичних знань і 
педагогічних умінь за конкретними видами діяльності майбутнього педа-
гога [1]. 

Особливість підходу А. Маркової до пошуку сутності та структури 
фахової компетенції полягає в тому, що вона розглядає її як співвідношен-
ня об’єктивно необхідних знань, умінь, навичок та психологічних якостей, 
якими має оволодіти студент. На думку вченої, фахова компетенція, з од-
ного боку, – це діяльність майбутнього вчителя, у якій на високому рівні 
здійснюються його здібності до професії; а з іншого боку, вона будує різ-
нопланову модель фахової компетенції майбутнього вчителя, яку називає 
психологічною, тому оскільки головна увага в ній приділяється розвитку 
особистісних якостей, умінь професійного спілкування [6]. 

У психологічному аспекті сутність та структуру фахової компетенції 
розглядає Л. Мітіна, яка зазначає, що це утворення доцільно розуміти як 
гармонійне сполучення знань з психології, дидактики і методики, а також 
умінь і навичок педагогічної взаємодії [7]. 

Користуючись терміном «фахова компетенція», Н. Лобанова харак-
теризує його сутність та структуру як системні властивості особистості та 
виділяє три компоненти: теоретичний, практичний і особистісний. Голо-
вною умовою розвитку фахової компетенції вона вважає пізнавальну акти-
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вність майбутнього фахівця, що має педагогічну спрямованість [5]. 
В. Сластьонін визначає фахову компетенцію майбутнього вчителя як 

«здатність ефективно вирішувати практичні задачі по соціалізації особис-
тості, що розвивається» [8]. Особливу увагу він приділяє розвитку цінніс-
них орієнтацій щодо самореалізації педагога. 

Мотиваційний, цілеспрямований і змістовно-випереджальний ком-
поненти фахової компетенції студента виділяє В. Адольф. Мотиваційний 
компонент фахової компетенції майбутнього вчителя детерміновано сис-
темою його спонукальних сил. Цілеспрямований компонент фахової компе-
тенції студента містить у собі домінанту його педагогічного менталітету та 
світогляду, систему його особистісних складових, зміст котрих орієнтовано 
на зміну цінностей педагогічної діяльності. Змістовно-випереджальний 
компонент у фаховій компетенції майбутнього педагога характеризує його 
як творця, дослідника, конструктора [2]. 

Узагальнення різних наукових підходів дає нам можливість в струк-
турі фахової компетенції майбутнього вчителя початкової школи виділити 
дві підструктури: функціонально-діяльнісну (здатність здійснювати педа-
гогічну діяльність відповідно норм, стандартів, вимог) і комунікативно-
психологічну (уміння та практичний досвід майбутніх педагогів здійсню-
вати навчальну взаємодію з учнями на основі врахування індивідуально-
психологічних особливостей). 

Фахова компетенція в освітньо-кваліфікаційній характеристиці Галу-
зевого стандарту підготовки фахівців початкового навчання представлена 
у вигляді комплексних, інтегрованих умінь, підпорядкованих системі ти-
пових завдань професійної діяльності відповідно до виробничих функцій 
майбутнього вчителя, серед яких І.М. Шапошнікова виокремлює : охорону 
життя і здоров’я дитини, освітню, розвивальну, дидактико-методичну, со-
ціально-виховну, ціннісно-орієнтаційну та професійно-особистісного са-
мовдосконалення [9]. 

Враховуючи вище зазначене, спробуємо окреслити сутність фахової 
компетенції майбутнього педагога при виконанні ним функціональних за-
вдань. 

Учитель початкової школи в процесі реалізації функції охорони 
життя і здоров’я дітей має оволодіти такими вміннями: 

– аналізувати фізичне та психологічне здоров’я учнів з метою 
організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу; 

– визначати рівень розумової працездатності молодшого школяра й 
на основі цього приймати рішення стосовно нормування фізичного та інте-
лектуального навантаження; 

– забезпечувати безпеку життєдіяльності учнів шляхом ознайом-
лення з моделями дій у складних умовах; 

– психологічно готувати молодших школярів та їх батьків до уник-
нення ситуацій, пов’язаних із загрозою для життя; 
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– формувати в учнів навички особистої гігієни, пропагувати здоро-
вий спосіб життя; 

– попереджувати фактори ризику щодо здоров’я під час занять на 
уроках з праці, фізичної культури, травм на вулиці, у транспорті, уникати 
різних видів перенавантаження тощо; 

– проводити профілактичні заходи, спрямовані на підвищення стій-
кості дитячого організму. 

Виконання цієї функції передбачає формування в майбутніх педаго-
гів здатності забезпечувати повноцінний фізичний розвиток, зміцнення та 
збереження фізичного здоров’я молодших школярів, а також вміння орга-
нізовувати здоров’язберігаючий навчально-виховний процес у початковій 
школі. 

Із завданнями реалізації освітньої функції пов’язані такі уміння: 
– здобувати нові знання з різних засобів інформації для повноцін-

ного забезпечення інваріантної та варіативної складових змісту початкової 
освіти, володіти різними формами, методами та прийомами підвищення 
пізнавальної активності учнів; 

– самостійно працювати з різними джерелами для розробки нестан-
дартних уроків для організації творчої конструктивно-перетворювальної 
діяльності з метою максимального досягнення поставленої мети в Держав-
ному стандарті загальної початкової освіти; 

– аналізувати та розв’язувати педагогічні ситуації, що забезпечують 
всебічний розвиток молодших школярів та спрямовуються на оволодіння 
основними компонентами навчальної діяльності; 

– створювати проблемні ситуації в процесі організації різних видій 
діяльності молодших школярів (наприклад, у процесі формування елемен-
тів конструктивного мислення, визначення нестандартних шляхів розвитку 
власної творчої діяльності); 

– логічно міркувати для розробки репродуктивних і контекстуаль-
них вправ задля передбачення можливого ходу міркування учнів та про-
гнозування можливих утруднень і шляхів їх подолання; 

– навчати встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, доводити та 
спростовувати судження, висловлювати аргументовані критичні думки; 

– здійснювати евристичну і пошуково-дослідну діяльність, спрямо-
вану на розробку сценаріїв дидактичних ігор, конкурсів та інших форм для 
розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів; 

– моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати відомі 
методи, прийоми, форми організації навчально-пізнавальної діяльності уч-
нів для досягнення освітньої, виховної та розвивальної мети навчання. 

Виконання зазначеної функції дає можливість реалізувати вчителю 
освітню мету та завдання, зазначені в Державному стандарті загальної по-
чаткової освіти. 

Особливо важливим у процесі реалізації майбутнім фахівцем розви-
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вальної функції є здатності: 
– досліджувати, визначати відхилення та здійснювати корекцію 

емоційно-вольових якостей особистості школяра у процесі організації на-
вчально-виховного процесу та позаурочних видів діяльності; 

– реалізовувати індивідуально-диференційований підхід до учнів з 
різним рівнем розвитку розумових здібностей та психолого-фізіологічних 
особливостей; 

– створювати педагогічні ситуації, які б стимулювали молодших 
школярів до активного самостійного оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками на основі аналізу, синтезу, узагальнення і порівняння окремих 
фактів, явищ, подій; 

– враховувати пізнавальні можливості учнів відповідно до особис-
тих запитів у процесі життєдіяльності та їхнього творчого розвитку. 

Виконання цієї функції дає можливість майбутньому вчителеві сти-
мулювати та розвивати інтелектуальну, рухову та сенсорно-моторну сфери 
молодшого школяра, створювати умови для саморозвитку та саморозкрит-
тя учня. 

Оволодіння дидактико-методичною виробничою функцією дозволяє 
майбутньому педагогу підготуватися до розв’язання практичних завдань у 
процесі організації реального навчально-виховного процесу в початковій 
школі. Для цього необхідно оволодіти вміннями: 

– здійснювати перспективне планування та передбачати результа-
ти навчальних досягнень учнів для отримання високих навчальних ре-
зультатів; 

– включати учнів до активної самостійної пізнавальної діяльності, 
коригувати та оцінювати результати власної діяльності; 

– реалізовувати принципи гуманізації, диференціації, демократиза-
ції, створюючи умови для формування всебічно розвиненої особистості 
учня; 

– впроваджувати нові педагогічні технології у власну професійну 
діяльність, керуючись сучасними надбаннями психолого-педагогічної та 
методичної науки. 

Реалізація цієї функції дає можливість вчителю організовувати та 
здійснювати навчальний процес з використанням ефективних технологій 
навчання молодших школярів. 

Оволодіння соціально-виховною виробничою функцією майбутнім 
учителем початкової школи передбачає здатність: 

– переносити професійні знання та способи виховної діяльності в 
нову педагогічну ситуацію; 

– уявляти і прогнозувати наслідки застосування певних методів 
впливу на поведінку молодших школярів; 

– виховувати національну свідомість учня; 
– створювати умови для поєднання морального, фізичного і соціа-
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льного розвитку молодших школярів. 
Виконання цієї функції є проявами фахової компетенції майбутнього 

вчителя та дозволяє йому підготуватися до соціально-виховної діяльності в 
початковій школі. 

Основою реалізації ціннісно-орієнтаціної функції майбутнім вчите-
лем початкової школи є вміння: 

– формувати в дитині уявлення про людину, про довкілля і себе в 
ньому; 

– навчати передавати особистісне ставлення до оточуючих подій та 
організовувати активне спілкування дітей із соціальним та природним ото-
ченням згідно з суспільно прийнятими нормами і правилами поведінки; 

– здійснювати аналіз вчинків молодших школярів і формувати в ді-
тей активну життєву позицію; 

З реалізацією функції професійно-особистісного самовдосконалення 
майбутнього вчителя початкової школи пов’язані такі вміння: 

– визначати особливості індивідуального стилю роботи та складати 
програму професійно-педагогічного розвитку; 

– здійснювати постійне самовдосконалення, самостійно добираючи 
відповідні методи і засоби роботи над собою; 

– вдосконалювати власну комунікативну культуру і будувати взає-
мини з учнями як суб’єкт-суб’єктну взаємодію з метою забезпечення твор-
чого розвитку молодших школярів у навчально-виховному процесі. 

Результатом виконання цієї функції є формування активної життєвої 
позиції та вміння здійснювати педагогічну рефлексію, що виступає осно-
вою розвитку професійної компетентності вчителя початкової школи. 

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури та реалізація основних 
ідей Галузевого стандарту вищої освіти дозволяє стверджувати, що фахова 
компетенція майбутніх вчителів початкової школи визначається як сукуп-
ність комплексних, інтегрованих умінь, підпорядкованих системі типових 
завдань професійної діяльності відповідно до виробничих функцій майбу-
тнього вчителя, що надалі дозволяють вчителеві успішно розв’язувати пе-
дагогічні завдання в реальному навчально-виховному процесі початкової 
школи. 

Перспективи подальших пошуків полягають у висвітленні етапів фо-
рмування фахових компетенцій майбутніх учителів початкової школи в 
умовах ступеневої педагогічної освіти. 
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