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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація.
Актуальність заявленої тематики наукового дослідження визначається нагальною важливістю 

питань формування професійних компетенцій у майбутніх учителів у процесі їх навчання у вищому 
педагогічному закладі освіти. Це фактор, що визначає успішність їх подальшої професійної діяльно-
сті. Метою цього наукового дослідження виступає визначення головних критеріїв, які впливають на 
процес формування професійних компетентностей майбутніх вчителів середньої школи, безпосеред-
ньо на етапі закладання основ їх професійної підготовки, а також у процесі проходження практики в 
реальних умовах середньої школи і на етапі безпосереднього вступу в професію. Провідним методоло-
гічним підходом у цій науково-дослідній праці постає поєднання методів системного аналізу процесу 
становлення компетентності майбутнього педагога на етапі його навчання в закладі вищої освіти 
(ЗВО), з аналітичним дослідженням перспектив формування професійної компетентності в майбутніх 
вчителів уже в процесі безпосереднього входження в професію і при поступовому оволодінні основами 
педагогічної майстерності. Результати цієї науково-дослідної роботи наочно демонструють важли-
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вість формування професійної компетентності в майбутніх учителів на етапі їх навчання у вищому 
педагогічному закладі, з точки зору розуміння основ професії вчителя і створення в майбутніх педа-
гогів належного рівня мотивації для якісного виконання своїх професійних обов’язків у майбутньому. 
Результати та висновки нашого наукового дослідження мають важливе практичне значення для май-
бутніх педагогів, які освоюють основи професійної майстерності на стадії навчання в педагогічному 
ЗВО, а також для працівників системи освіти, зацікавлених у підвищенні рівня власних професійних 
компетентностей.

Ключові слова: професійна компетентність; предметна компетентність суспільна компетент-
ність; індивідуальна компетентність; професіоналізм; педагогічна майстерність; підготовка май-
бутнього вчителя.

В умовах сучасної середньої школи вчитель має бути різносторонньою особистістю, 
яка володіє професійними компетентностями досить високого рівня в різних сферах діяль-
ності. Професійний рівень сучасного вчителя має підвищуватися постійно. Причому під-
твердженням подібного зростання має виступати не лише якість проведених ним уроків,  
а й обсяг виконуваної педагогом навчально-методичної роботи, а також роботи, спрямова-
ної на підвищення рівня його професіоналізму [1]. Ключові компетенції, що освоюються 
майбутніми учителями на етапі їх навчання в закладі освіти, не лише сприяють підвищенню 
загального рівня освіченості майбутніх педагогів, а й мають вирішальне значення з точки 
зору успішності їх професійної діяльності в майбутньому [2]. У процесі напрацювання не-
обхідних у професійній діяльності компетенцій, майбутній учитель розвиває впевненість у 
собі, здатність вирішувати будь-які, навіть найскладніші професійні завдання, що постають 
перед ним на етапі його професійної, викладацької діяльності. У цьому контексті кінце-
вим завданням майбутнього педагога виступає продуктивна діяльність на благо соціуму в 
питаннях навчання і виховання молодого покоління. Роль сучасної системи освіти надзви-
чайно значна і зводиться до створення всіх умов максимального сприяння в питаннях фор-
мування необхідного рівня професійних компетентностей у майбутніх учителів і розвитку 
його педагогічної майстерності [3].

Професіоналізм сучасного вчителя полягає в його здатності регулярно і з достатнім 
рівнем ефективності виконувати свої професійні обов’язки, що спрямовані на навчання 
представників підростаючого покоління та формування в них самих компетентностей, не-
обхідних їм у майбутньому для знаходження власного місця в соціумі та самореалізації 
в ньому. Безумовно, для того, щоб сприяти формуванню необхідних для реального життя 
компетентностей в учнів у подальшому, майбутньому вчителю самому необхідно володіти 
повним набором професійних компетентностей, які потрібні для встановлення контакту з 
учнями і здатності якісно передавати їм знання в межах конкретної навчальної дисципліни 
(або декількох дисциплін) [4]. Формування професійної компетентності в майбутніх вчи-
телів відбувається повільно і поступово. У цей процес мимоволі виявляються втягнутими 
численні викладачі навчального закладу, у якому проходить підготовку майбутній учитель. 
Від якості цього процесу багато в чому залежить не лише обсяг сформованих у майбутнього 
вчителя професійних компетентностей, а і його вміння знаходити контакт з учнями і оточу-
ючими, а також і якість його професійного й особистісного розвитку в майбутньому.

Сучасна система освіти передбачає необхідність формування належного рівня профе-
сійної компетентності майбутніх вчителів, як викладачів знань, що будуть необхідні учням 
середньої школи в їх дорослому житті для формування власних компетенцій у різних галузях 
професійної та суспільної діяльності [5]. Основні професійні компетенції, що були набуті 
майбутнім вчителем на етапі його навчання, можна схарактеризувати тим, що під час ви-
кладання конкретного предмета в школі вони допоможуть йому успішно вирішувати най-
складніші завдання, які стосуються найрізноманітніших сфер діяльності, що вимагає від 
шкільного педагога високого рівня розвитку інтелектуальних і пізнавальних здібностей.  
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Перехід до інформаційного суспільства диктує необхідність швидко орієнтуватися в по-
стійно мінливому інформаційному потоці, що передбачає досягнення сучасним учителем 
певного рівня інформаційної компетентності. Здатність швидко обробляти інформацію, що 
надходить, диктує необхідність розвитку комп’ютерної грамотності в сучасного вчителя, 
як невід’ємної властивості сучасного педагога. Майбутній учитель, який володіє високим 
рівнем інформаційної грамотності і приймає найактивнішу участь у громадському житті, 
має у своєму розпорядженні ще один рівень компетентності – компетентність соціальна.

На рисунку 1 представлено основні види професійної компетентності майбутніх вчи-
телів, що формуються на етапі їх підготовки в педагогічному закладі освіти.

Рис. 1. Основні види професійної компетентності майбутніх вчителів,  
що формуються на етапі їх підготовки в педагогічному закладі освіти

Такі види професійної компетентності майбутніх вчителів становлять основу їх діяль-
ності та відображають загальний рівень готовності сучасного шкільного педагога до якісного 
виконання своїх професійних обов’язків.

1. Предметна компетентність майбутнього вчителя виражається в рівні його знань у ме-
жах конкретного предмета зі шкільної програми, умінні якісно викладати навчальний матері-
ал і доносити знання до аудиторії. Також мають важливе значення навички педагога в засто-
суванні на практиці знань у сфері предмета, який він викладає.

2. Суспільна компетентність майбутнього вчителя виражається в його схильності до ве-
дення суспільної діяльності, умінні налагоджувати якісну комунікацію з учнями і колегами, 
а також у здатності адекватно сприймати обов’язкове суспільне навантаження і своєчасно 
вирішувати питання щодо виконання суспільних доручень.

3. Індивідуальна компетентність майбутнього вчителя виражається в його здатності ви-
користовувати прийоми і методи саморегуляції з метою максимального збільшення тривало-
сті професійної діяльності за умови нормалізації власного психологічного стану.

4. Особистісна компетентність майбутнього вчителя полягає в його здатності до само-
розвитку, розвиненій схильності до самовираження і здатності активно протистояти процесам 
професійної деформації особистості, що характерні для діяльності педагога в умовах сучас-
ної середньої школи.

Професійна компетентність сучасного вчителя також виражається у його здатності до 
постійного саморозвитку, прагнення до неухильного підвищення рівня власного педагогічної 
та професійної майстерності. Зазначені вище види професійної компетентності можуть вва-
жатися прийнятними для оцінювання рівня професійної компетентності вчителя як на стадії 
його підготовки в закладі освіти, так і безпосередньо в процесі його професійної діяльності.

Професійна компетентність майбутнього вчителя тісно пов’язана з його педагогічною 
компетентністю, як дві складові одного цілого. На рисунку 2 подано основні види педагогіч-
них компетентностей майбутнього вчителя, що формуються безпосередньо в процесі навчан-
ня в педагогічному закладі освіти і мають істотне значення для його активної професійної 
діяльності.
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Рис. 2. Основні види педагогічних компетентностей майбутнього вчителя

Інформаційна педагогічна компетентність виражається в здатності швидко обробляти знач-
ні обсяги інформації з метою знаходження відомостей, необхідних для ведення професійної, 
педагогічної діяльності. Діяльнісна педагогічна компетентність виражається в умінні правиль-
но вибудовувати педагогічну діяльність в контексті виконання своїх професійних обов’язків у 
рамках викладання в середній школі. Комунікативна педагогічна компетентність виражається 
в умінні якісно вибудовувати комунікацію з учнями та їхніми батьками з метою збереження 
високого рівня організації навчального процесу та досягнення всіх поставлених під час нього 
завдань. Емоційна педагогічна компетентність майбутнього вчителя виражається в розвиненій 
здатності управління власними емоціями під час навчального процесу та підпорядкування їх 
інтересам вибудовування правильної комунікації з його учасниками. Особистісна педагогічна 
компетентність майбутнього вчителя виражається в здатності неухильно підвищувати рівень 
власної педагогічної майстерності, відповідно до вимог реалій сучасної системи освіти і остан-
ніх актуальних наукових розробок у цій галузі. Творча (креативна) педагогічна компетентність 
виражається в здатності майбутнього вчителя творчо підходити до виконання своїх професій-
них обов’язків, з використанням нестандартних форм і методів організації типових навчальних 
ситуацій.

Таким чином, існує безумовний взаємозв’язок між професійною та педагогічною компе-
тентністю майбутніх вчителів середньої школи, що зумовлює нагальну потребу їх спільного 
формування ще на етапі підготовки майбутніх фахівців педагогічної сфери під час навчання 
в закладі освіти. Цей факт варто враховувати під час розроблення навчальної програми педа-
гогічного ЗВО, що має бути спрямована безпосередньо на підготовку спеціальних програм, 
націлених на формування в учнів компетенцій зазначеного роду. Професійна компетентність 
майбутнього педагога і вчителя є багатоаспектним поняттям, що охоплює безліч різних скла-
дових і перебуває в тісному взаємозв’язку як з педагогічної компетентністю в цілому, так і з 
особистісними характеристиками самого здобувача педагогічної освіти. Від якості формування 
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зазначених компетенцій залежить успішність професійної діяльності майбутніх вчителів та їх 
здатність до постійного самовдосконалення в межах обраної педагогічної професії [6].

На жаль, сучасний стан системи освіти, з наявністю численних проблем у цій галузі, не 
завжди сприяє якісному формуванню належного рівня професійних компетентностей майбут-
ніх вчителів на етапі їх підготовки в закладі освіти [7]. Саме особистісні якості майбутнього 
вчителя, його любов до дітей, здатність до саморозвитку, а головне – прагнення до такого, по-
стають надійною основою для якісного формування як професійних, так і педагогічних компе-
тентностей, що визначають його викладацьку культуру і є базисом для подальшого вдоскона-
лення професійної та педагогічної майстерності.

Система освіти на нинішньому етапі суспільного розвитку зазнала значних організацій-
них змін. Саме педагог сьогодні постає найважливішою фігурою при здійсненні на практиці 
основних нововведень. Для успішного введення в практику інновацій та якісного здійснення 
поставлених перед ним завдань сучасний учитель має володіти необхідним рівнем професійної 
компетентності та професіоналізму [8]. Формування професійних компетентностей майбутньо-
го вчителя в рамках сучасної системи освіти передбачає створення фундаментальних принципів 
універсальної підготовки майбутніх учителів, виховання в них належного рівня відповідаль-
ності за свої слова і вчинки, здатності вести професійну та громадську діяльність в інтересах 
соціуму загалом і для навчання та виховання представників підростаючого покоління зокрема 
[9]. Основу більшості сучасних технологій навчання майбутніх вчителів становить послідов-
не проєктування цілісного дидактичного процесу формування професійних компетентностей, 
що будуть необхідними в їх майбутній викладацькій діяльності. Педагогічний процес варто 
сприймати як ретельно і спеціальним чином організовану спрямовану взаємодію викладачів 
навчального закладу зі слухачами педагогічних спеціальностей, метою якої виступає послідов-
не вирішення завдань розвитку і освіти студентів [10]. Вкрай складно в умовах педагогічного 
закладу освіти якісно реалізувати будь-який проєкт, пов’язаний із формуванням педагогічних 
і професійних компетенцій учнів. Це можна пояснити тим, що в середовищі, яке досліджуєть-
ся, надзвичайно сильний вплив зовнішніх чинників, що зумовлюють можливість виходу з-під 
контролю певних процесів і явищ, спроєктованих педагогом на стадії підготовки навчальної 
програми [11]. Під час підготовки освітнього процесу вкрай важливою є ретельно спланована 
технологія розвитку професійних компетенцій майбутніх учителів, без чого неможливим є якіс-
не його ведення в принципі.

Педагогічне проєктування в сучасних умовах передбачає цілеспрямовану діяльність педа-
гогічного колективу освітнього закладу з вибудовування технології розвитку професійних і пе-
дагогічних компетентностей майбутніх вчителів. Реалізація принципів, закладених в основі по-
дібної діяльності, у перспективі має гарантувати якісні результати, що виражаються в досягнен-
ні здобувачами вищої педагогічної освіти рівня компетенцій, що є необхідним для повноцінного 
виконання ними своїх обов’язків у рамках діяльності в середній школі [12]. Сучасна педагогічна 
наука під поняттям конструювання розуміє практичну реалізацію певного педагогічного проєк-
ту, який передбачає послідовний відбір, композицію, розробку різних аспектів навчального ма-
теріалу, що загалом передбачає створення основи для реалізації підготовленого педагогічного 
проєкту на практиці, безпосередньо в умовах програми навчального закладу. Причому є істотні 
відмінності між поняттями педагогічного проєктування та конструювання [13].

Засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів можуть суттєво від-
різнятися залежно від таких різних факторів, як мотивація студентів, умови їх навчання, а та-
кож методологічна база навчального закладу загалом. Формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів у сучасних умовах відбувається поетапно, від стадії усвідомлення майбут-
німи педагогами значущості обраної спеціальності, до безпосереднього входження в профе-
сію, за допомогою проходження практики в реальних умовах середньої школи та здійснення 
викладацької діяльності вже після закінчення педагогічного закладу освіти. На різних етапах 
навчання майбутніх учителів використовуються різні засоби формування в них належного рівня 
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педагогічних і професійних компетентностей: від проведення лекційних і теоретичних занять з 
різних аспектів професійної та педагогічної підготовки до безпосереднього ведення уроків вже 
в ролі вчителя, після отримання диплома про закінчену педагогічну освіту [14]. Таким чином, 
відповідальність за якість формування професійної компетентності майбутніх вчителів серед-
ньої школи лягає як на викладачів освітніх закладів, у яких вони навчаються, так і на них самих.

Професійні компетентності вчителів при правильному їх оволодінні дають змогу вирішу-
вати широкий спектр вузькопрофесійних завдань з різних сфер знань. Вузьке педагогічне спіл-
кування грає в цьому контексті найважливішу роль, оскільки активно сприяє професійному 
розвитку та вдосконаленню навичок, необхідних для якісного оволодіння професією вчителя. 
Разом із тим, під час спілкування подібного роду в майбутнього вчителя розвивається повний 
набір ключових компетенцій, що є необхідними йому згодом у процесі його трудової діяльно-
сті: інтелектуальної, педагогічної, соціальної, емоційної та комунікативної [15]. Таким чином, 
відбувається закладка якісного фундаменту для його подальшої самореалізації та розвитку за-
кладеного творчого потенціалу.

Майбутньому вчителю під час його подальшої професійної діяльності буде необхідно ба-
гато спілкуватися з людьми, і це є основою професії педагога. Педагогіка як одна зі сфер діяль-
ності, виражених системою взаємовідносин типу «людина–людина», покликана якісно задо-
вольняти потреби індивідуума в спілкуванні. Завдання сучасного представника професії шкіль-
ного педагога-вчителя полягає в розумінні суті суспільних завдань і потреб, а також в умінні 
направляти зусилля груп людей на їх досягнення в правильне русло. Досягнення цього вміння 
вже само по собі є свідченням напрацювання майбутнім учителем високого рівня професійної 
та педагогічної компетентності.

Сучасні компетентні педагоги мають брати активну участь у розробці практичних програм 
освіти, нести відповідальність за успішність їх реалізації в обсязі, передбаченому вимогами 
шкільної освітньої програми. Якісно організований педагогами контроль знань учнів, оцінки їх 
здібностей і рівня самостійної роботи повинні підтримувати на належному рівні процес твор-
чої самореалізації учнів в рамках, визначених вимогами програми шкільного навчання. Саме 
розвинена професійна компетентність є тією категорією, яка сприяє розвитку вміння шкільного 
вчителя правильно організувати навчальний процес і забезпечити контроль якості знань учнів 
на належному рівні [16].

Розглядаючи питання формування професійної компетентності майбутніх вчителів, до-
слідники нерідко звертають увагу на конкретні ситуації, у яких вони безпосередньо проявляють-
ся. Будь-які компетенції мають практичне значення лише тоді, коли вони виражені в конкретній 
ситуації, до цього момент немає можливості з певністю судити про їх наявність чи відсутність 
у майбутнього вчителя [17]. У системі сучасної освіти нерідко можна зустріти педагогів, які во-
лодіють значним набором теоретичних знань у галузі педагогіки та викладання, але не вміють 
належним чином застосовувати їх в практичній сфері, що дає підстави судити про відсутність 
у них належного обсягу напрацьованих професійних компетенцій. Щоб уникнути виникнення 
подібних ситуацій, варто ще на етапі підготовки майбутніх вчителів в закладі освіти акцентува-
ти на контролі якості їх самостійної роботи безпосередньо при проходженні практики в умовах 
реальної школи, у тісному контакті з колегами й учнями, що буде сприяти розвитку в них належ-
ного рівня компетенцій (як вузькопрофесійних, так і психологічних). Реальна практика в школі 
дає змогу відточити всі навички, отримані на етапі підготовки до входження в професію. Саме 
тому останнє слово за самими майбутніми учителями, за їх бажанням і прагненням до оволо-
діння всіма навичками, необхідними для якісного формування всіх компетентностей, які будуть 
мати значення на етапі поступового входження в професію сучасного шкільного педагога.

Виконане наукове дослідження особливостей формування професійних компетентностей 
майбутніх вчителів призвело до таких висновків.

Професійні компетентності, які необхідні для якісного виконання завдань, що стоять пе-
ред сучасним учителем при виконанні ним своїх обов’язків у рамках ведення викладацької та 
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суспільної діяльності в середній школі, формуються ще при навчанні в педагогічному закладі 
освіти. Належним чином поставлений навчальний процес у педагогічному закладі освіти спри-
яє формуванню компетенцій належного рівня, які в майбутньому визначають ступінь професіо-
налізму вчителя. Разом із тим, компетентність потрібно вважати своєрідним сплавом готовності 
майбутнього педагога до діяльності в умовах сучасної школи (як теоретичної, так і практичної). 
Професійною компетентністю сучасного вчителя можна назвати одночасно його професіона-
лізм, виражений в умінні якісно подавати навчальну дисципліну і педагогічну майстерність, яка 
проявляється в умінні швидко знаходити спільну мову з учнями та їхніми батьками. Учитель є 
представником творчої професії. Він зобов’язаний постійно працювати над розвитком особи-
стості учня, причому розуміючи, що кожен із його вихованців по-своєму унікальний і вимагає 
особливого, індивідуального підходу. З огляду на різноманітність педагогічних ситуацій і їх 
неповторність, варто зазначити, що формування професійних компетенцій у майбутніх вчителів 
на етапі навчання у ЗВО вимагає від них сильного бажання і самовіддачі у вивченні тонкощів 
професії, а також прагнення зрозуміти кожну дитину, її потреби, внутрішній світ, причини успі-
хів і невдач. Напрацювання належного рівня педагогічних і професійних компетенцій майбут-
нім вчителем на етапі навчання в педагогічному закладі передбачає постійну роботу над собою, 
яка не закінчується з початком реальної викладацької діяльності, переходячи на новий якісний 
рівень. Тому професійну компетентність сучасного вчителя потрібно вважати явищем, що поєд-
нує в собі безліч різноманітних факторів (система знань і навичок, закладання фундаменту яких 
відбувається на етапі навчання у ЗВО), а також варіантів їх застосування в реальній практиці, 
які напрацьовуються лише при самостійній роботі в школі.

Таким чином, багатофакторність професійної компетентності майбутнього вчителя багато 
в чому визначає різноманітність сучасних напрямів їх підготовки, з урахуванням особистісних 
характеристик педагогів і їх прагнень до оволодіння навичками обраної професії.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS
Summary.
The relevance of the stated research topic is determined by the urgent importance of the formation of 

professional competencies of future teachers in the process of their education in higher pedagogical education, 
as a factor that determines the success of their further professional activities. The purpose of this research is to 
determine the main criteria influencing the process of forming professional competencies of future high school 
teachers, directly at the stage of laying the foundations of their training, as well as the process of practice in 
real high school and at the stage of direct entry into the profession. The leading methodological approach in 
this research work is a combination of methods of systematic analysis of the process of formation of competence 
of the future teacher at the stage of his education in higher education, with analytical study of prospects for 
professional competence of future teachers in the process of direct entry into the profession and gradual mas-
tery. pedagogical skills. The results of this research clearly demonstrate the importance of forming professional 
competence in future teachers at the stage of their education in higher education, in terms of understanding 
the basics of the teaching profession and creating future teachers the right level of motivation to perform their 
professional duties in the future. The results and conclusions of this research are of great practical importance 
for future teachers who learn the basics of professional skills at the stage of higher education, as well as for 
employees of the education system interested in improving their own professional competencies.

Keywords: professional competence; subject competence social competence; individual competence; 
professionalism; pedagogical skill; training of a future teacher.
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