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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
 
На сучасному етапі розвитку української держави істотно 

підвищуються вимоги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх 
фахівців, особливо працівників сфери «людина-людина», до яких належать 
педагоги, вихователі, психологи, медичні працівники, управлінці, юристи 
тощо. Майбутній фахівець повинен володіти такими якостями як 
професіоналізм, компетентність, уміння нестандартно мислити й 
спілкуватися, набуття особистого досвіду, впевненість у собі, розвиток 
здібностей, глибокі знання.  

Кожний історичний етап висуває нові запити до особистості педагога 
та його підготовки. Одне із основних проблем сьогодення – це навчання і 
виховання дітей в сучасних умовах. Ми розділяємо думку багатьох дослід-
ників про те, що сучасним дітям потрібні сучасні педагоги. 

Для того щоб говорити про компетентність педагога, спочатку звер-
немося до тлумачення даного феномену. Так, у великому тлумачному слов-
нику поняття «компетентний» – особа яка має достатні знання в якій-небудь 
галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща, кваліфікована [1, 445].  

Вважається, що у діяльності педагога досить важливим є 
індивідуальний стиль його роботи, який проявляється у його темпераменті, 
манері поведінки, стилі педагогічного спілкування; використанні засобів 
психолого-педагогічного впливу на дітей. 

Реформи, котрі відбуваються в суспільстві на сьогоднішній день, ви-
магають кардинальних змін в організації підготовки педагогічних кадрів. 
Таким чином, виділяється важлива складова підготовки майбутніх 
педагогів як професійна компетентність. 

Існує думка, що професійна компетентність є одним із щаблів про-
фесіоналізму, і, являє собою володіння учителем необхідною сукупністю 
знань, умінь і навичок, які визначають сформованість його педагогічної ді-
яльності, педагогічного спілкування і особистості учителя як носія визна-
чених цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості [2, 62]. Професійна ком-
петентність – це наявний, результативний рівень підготовленості фахівця, 
який виявляється в опануванні професією, досвіді. Компетентність – це 
свого роду дозрівання особистості та набуття такого стану, який дозволяє 
людині продуктивно здійснювати свою професійну діяльність, трудові 
операції передбачені нею та досягати високих позитивних результатів. 

Професійна діяльність вимагає від педагога не лише наявності необ-



хідних педагогічних якостей, але й наявності певних психологічних знань та 
вмінь, які б забезпечували грамотне та раціональне здійснення професійної 
діяльності та спілкування. Сукупність психологічних якостей та знань 
утворює психологічну компетентність педагога-фахівця. Адже, 
психологічна компетентність педагога становить певну сукупність знань із 
психології та вмінь використовувати психологічні знання на практиці тощо. 

Під час своєї професійної діяльності педагог постає перед вирішенням 
різнобічних завдань, які сприяють всебічному розвитку особистості кожної 
дитини. Професійна діяльність і взаємодія з учнями вимагає від педагога 
високої особистісної педагогічної та психологічної зрілості, духовності. 

Отже, розглянувши особливості підготовки майбутніх педагогів до 
професійної діяльності та оволодіння ними педагогічних і психологічних 
якостей, знань та вмінь, можна сказати, що студент, який не лише перей-
має досвід своїх викладачів, а й займається самоосвітою і самовдоскона-
ленням може досягти високих результатів у своїй педагогічній діяльності і 
бути компетентним працівником. 
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