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премію «Оскар».  
Відомими є Микола Мащенко з кінофільмом «Вінчання зі смертю» 

та Олександра Муратова «Дорога в нікуди». У 2009 р. режисери Петро 
Пінчук та Євген Березяк створили свою версію твору М. Гоголя «Дума про 
Тараса Бульбу». Фільм режисера Сергія Лозниці «Щастя моє» (2010 р.) є 
своєрідним епілогом першого десятиріччя ХХІ сторіччя. Українці почали 
знімати фільми у нових для себе жанрах. Сергій Гоголєв зняв чорну 
комедію-бойовик «Ключ до успіху». Цікавою є пригодницька драма «Той, 
хто пройшов крізь вогонь» Михайла Іллєнка 2012 р.  

В історію українського кіномистецтва увійшли такі фільми як: 
«Хайтарма» заснований на реальних подіях, перший кримськотатарський 
повноформатний художній фільм і перша художня картина про депортацію 
кримських татар. Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем 
Сеїтаблаєв. Відомими є біографічний фільм «Параджанов» Олени 
Фетісової та Сержа Аведікяна, 2013 р.; «Іван Сила» Віктора Андрієнка, 
який створений за мотивами книги Олександра Гавроша «Неймовірні 
пригоди Івана Сили». Події, які сьогодні відбуваються в Україні, теж не 
залишили режисерів байдужими. «Майдан» – український документальний 
фільм режисера Сергія Лозниці [3, с. 288]. 

Отже, сучасний український кінематограф має цілу низку режисерів, 
які за допомогою художніх засобів розкривають глибинні образи в своїх 
стрічках, знятих за всіма традиціями українського мистецтва.  
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВЧИТЕЛЯ 
 

Підготовка вчителя до роботи у загально навчальному закладі 
відрізняється перш за все тим, що до сучасного вчителя висуваються 
суттєві, вагомі вимоги. Розвиток професійної компетентності – це розвиток 
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творчої індивідуальності, формування сприйнятливості до педагогічних 
інновацій, здібностей адаптуватися до змін у педагогічному середовищі. 

Поняття професійної компетентності вчителя об’єднує в собі його 
теоретичну і практичну підготовленість в цілісній структурі особистості і 
характеризує його професіоналізм [3]. 

Аналіз досліджень (В. Н. Крутецький, Н. В. Кузьміна та ін.) дозволяє 
виділити наступні основні професійні якості особистості вчителя: 

1) розумові; 
2) дидактичні (здатність і вміння переробляти матеріал науки в 

матеріал навчального предмета, доступний учням; застосовувати і 
розвивати систему ефективних методів навчання; забезпечувати зворотний 
зв’язок і т.д.); 

3) перцептивні якості (вміння і здатність проникати в душевний світ 
учнів, розвинена психологічна спостережливість); 

4) організаторські якості (вміння чітко, без великих витрат часу 
підготувати і провести будь-яке заняття, класну годину, батьківські збори, 
екскурсію в музей, туристичний похід і т.п.); 

5) вольові професійні якості (вміння долати труднощі, виявляти 
наполегливість, витримку, рішучість, вимогливість та ін.); 

6) комунікативні (вміння легко вступати в контакти з іншими 
людьми, перш за все з учнями, і в подальшому підтримувати з ними 
правильні відносини); 

7) тактовність; 
8) педагогічна уява, здатність до розподілу уваги; 
9) динамізм особистості – здатність до вольового впливу і логічного 

переконання; 
10) емоційна стійкість (здатність володіти собою); 
11) оптимістичне прогнозування; 
12) креативність [1]. 
Головну роль у розвитку компетентності педагога відіграють його 

професійно-педагогічні здібності. Розвиток здібностей безпосередньо 
пов’язаний з педагогічними вміннями і навичками, якими повинен 
володіти кожен компетентний вчитель. 

Майстерність вчителя – це і є компетентність. Компетентні педагоги 
постійно звертають увагу на реакцію, яку викликають їх дії в учнів, 
аналізують їх можливості, а тому систематично коректують свою роботу. 
Під впливом таких вчителів учень відчуває радість пізнання в навчанні, 
відчуває, що він може вчитися краще. У таких педагогів методи навчання 
та виховання учнів стають провідником моральних цінностей від педагога 
до учнів. Вихователь може дати своєму вихованцю тільки те, що має сам. 
Тому професійна компетентність педагога правомірно розглядати як 
сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлюються 
високим рівнем його психолого-педагогічної підготовленості, здатність 
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оптимально вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання і 
розвитку дитини). 

А для цього у компетентного педагога, на думку О.С. Романової, 
повинні бути наступні особистісні якості, інтереси і схильності: схильність 
до роботи з дітьми; уміння зацікавити їх своїм задумом, повести за собою; 
високий ступінь особистої відповідальності; самоконтроль і врівноваженість; 
терпимість, безоцінне ставлення до людей; інтерес і повага до іншої 
людини; прагнення до пізнання, саморозвитку; оригінальність, спритність, 
різнобічність; тактовність; цілеспрямованість; артистизм; вимогливість до 
себе та інших [4]. 

Професія вчителя одночасно включає в себе організуючі і керуючі 
аспекти. Для виховання розумної вихованої дитини важливе і навчання, і 
виховання. 

Залучити людей можна глибокими теоретичними і практичними 
знаннями, доброзичливим, поважним, рівним і справедливим ставленням 
до людей, умінням допомогти їм в роботі. 
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Однією з найхарактерніших рис сучасного суспільства яке 

розвивається є досить швидке проникнення інформаційно-комунікаційних 
технологій у всі сфери життя. Нові інформаційні технології прискорюють 
технологічний прогрес, розвиток педагогіки та науки в цілому. 
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