
Ключові і предметні компетентності вчителя початкових класів

На сучасному етапі розвитку суспільства освітня діяльність ґрунтується

на  компетентнісному  підході,  основними  складниками  якого  є  компетенції  і

компетентності.  Учитель  має  усвідомлювати  суть  цих  категорій.  У  науково-

педагогічній літературі чимала кількість праць присвячена темі компетенцій і

компетентностей. 

Під  компетенцією науковці  розуміють  стандартне,  нормативне поняття,

суспільну  норму,  взірець,  що  охоплює  знання,  уміння,  навички,  способи

діяльності, певний досвід, якими учні/студенти повинні оволодіти відповідно до

чинної  програми,  освітніх  цілей  і  завдань. Компетенція  сама  по  собі  не  є

характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі засвоєння знань, умінь і

навичок і наступної рефлексії учня/студента, перетворюючись у компетентність

(М. Вашуленко, Н. Голуб).

Під  компетентністю розуміють  результативно-діяльнісну

характеристику освіти, здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички,

способи  діяльності,  власний  досвід  у  нестандартних  ситуаціях  з  метою

розв’язання  життєво  важливих  проблем.  Компетентність  є  особистісним

утворенням,  яке  проявляється  в  процесі  активних  самостійних  дій  людини

(М. Вашуленко). 

Компетентнісна  освіта —  це  особистісно  зорієнтована,  діяльнісна,

результативна  освіта,  основний  аспект  якої  робиться  на  здатність  особи  до

практичних дій у певному контексті (О. Савченко).

Науковці виділяють ключову і предметну компетентність. 

Структурними компонентами ключової компетентності є (М. Вашуленко):

1.  Аксіологічний  (мотиваційно-ціннісні  ставлення  і  прагнення

особистості до навчання, пізнання і нової інформації).

2.  Когнітивний  (оволодіння  базовими  загальнокультурними  і

предметними знаннями, уміннями і навичками).



3. Діяльнісний (оволодіння загальними способами навчального пізнання,

у тому числі ІКТ, критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви творчої

дослідницької поведінки).

4.  Організаційно-комунікативний  (набуття  індивідуального  досвіду

самоорганізації,  навчальної  рефлексії;  уміння  працювати  в  парі,  в  групі  і  в

колективі).

5.  Інтелектуально-соціальний  (пізнавальна  активність,  ініціативність,

відповідальність, прагнення до удосконалення своєї навчальної праці).

Перелічені  вище  структурні  компоненти  ключової  компетентності  до

певної міри характеризують професіограму вчителя початкових класів.

Відповідно до оволодіння певною навчальною дисципліною визначаються

предметні компетентності.

Протягом  вивчення  навчальної  дисципліни  Вступ  до  спеціальності  з

основами  педагогіки  студенти  напряму  підготовки  013  Початкова  освіта

повинні сформувати такі компетентності:

2. Професіограма вчителя початкових класів

Сукупність  професійно  зумовлених  вимог  до  вчителя  визначається  як

професійна готовність  до  педагогічної  діяльності.  У її  складі  виокремлюють

психологічну,  психофізіологічну  готовність,  а  також  науково-теоретичну  і

практичну підготовку як основу професіоналізму.

Зміст професійної готовності  як відображення мети педагогічної освіти

акумульовано у професіограмі.

Професіограма (лат. professio — спеціальність і грец. gramma — риска,

написання) особистості вчителя — ідеальний портрет учителя, зразок, еталон,

у  якому  представлені  якості  особистості,  якими  він  має  володіти,  а  також

знання, уміння, навички, необхідні для виконання педагогічних функцій.

Загальнопедагогічна  компетентність  учителя  початкових  класів

(М. С. Вашуленко):



1. Володіння кращими рисами української ментальності: працелюбність,

прагнення до свободи, любов до рідного краю, до України, до державної мови.

2.  Відповідальність  за  створення  гуманістичного  середовища,  в  якому

реалізуються ідеї успіху і взаєморозуміння, перевалюють демократичний стиль

спілкування,  норми  і  вимоги,  що  ґрунтуються  на  засадах  творчого

співробітництва.

3.  Високий  рівень  комунікативності,  творчої  психолого-педагогічної

мислительної  діяльності,  спрямований  на  постійне  творення  раціональної

моделі взаємодії зі суб’єктами навчання.

4.  Системний самоаналіз  педагогічного  змісту  та  способів  професійної

діяльності, вироблення ймовірної оцінки ступеня результативності проектів.

5.  Відкритість  до  оновлення  знань,  імпровізації  педагогічних  дій,

оперативне орієнтування у змінюваних комунікативних умовах.

Професійна компетентність сучасного вчителя початкових класів: 

І. Змістовий компонент у структурі освіти вчителя:

а) учитель повинен знати:

1. Основні напрями і перспективи розвитку освіти, закладені державних

освітніх документах з питань навчання і виховання.

2.  Нормативну  літературу:  навчальні  плани,  програми,  підручники,  а

також методичні посібники з предметів початкової освіти.

3.  Основи  загальнотеоретичних  дисциплін  в  обсязі,  необхідному  для

вирішення  педагогічних,  науково-методичних  й  організаційно-управлінських

завдань.

4.  Дисципліни  психолого-педагогічного  циклу:  педагогіку,  вікову

психологію, методики початкового навчання.

5.  Методику  виховної  роботи  (у  тому числі  методику  роботи  класного

керівника, вихователя групи продовженого дня), позакласної та позашкільної.

6.  Фонетичну  і  лексико-фразеологічну  системи,  граматичний  і

словниковий  склад  державної  мови  України,  норми  орфоепії  і  пунктуації

української мови; культуру мовлення і культуру спілкування.



7.  Вимоги  до  матеріально-технічного  оснащення  навчально-виховного

процесу (навчальних кабінетів,  куточків живої  природи,  краєзнавчого музею,

пришкільної навчально-дослідної ділянки).

8.  Духовні,  історичні  та  природні  цінності  України;  здобутки

етнопедагогіки,  народні традиції.

9.  Особливості  трудової  та  професійної  підготовки  учнів  в  умовах

ринкової економіки.

10.  Форми  і  методи  проведення  наукової  і  методичної  роботи  зі

спеціальності,  самоосвіти,  вивчення й узагальнення передового педагогічного

досвіду.

ІІ.  Методично-вправнісний  компонент у  структурі  професійної  освіти

вчителя початкових класів:

б) учитель початкових класів повинен уміти:

1. Застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних педагогічних,

навчально-виховних  і  науково-методичних  завдань  з  урахуванням  вікових  та

індивідуальних  особливостей  учнів,  соціально-психологічних  особливостей

учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій.

2. Планувати, організовувати і вести педагогічну роботу, використовувати

різноманітні  форми  і  засоби  навчальної  діяльності   (передусім  ті,  що

активізують навчальну діяльність, розвивають творчість, ініціативу); визначати

ступінь  і  глибину  засвоєння  учнями  програмного  матеріалу;  організувати

самостійну роботу учнів.

3.  Використовувати  навчально-лабораторне  та  екскурсійне  обладнання,

технічні засоби навчання, натуральні та зображувальні наочні посібники як у

навчально-виховному процесі, так і для перевірки рівня знань учнів.

4. Формулювати значущі запитання за сутністю текстового матеріалу.

5.  Користуватися відповідними джерелами і  додатковою інформацією з

предмета навчання.

6.  Використовувати  різноманітні  стилі  навчання  і  розуміти  їхній

взаємозв’язок.



7.  Усвідомлювати  особливості  і  потреби  учнів  з  різноманітними

особливостями фізичного і психічного розвитку.

8.  Планувати  свою  професійну  діяльність  (визначати  мету  освіти  і

завдання навчання, виховання і  розвитку; обирати відповідні методи і засоби

навчання і виховання; планувати навчальні і виховні дії, заходи, забезпечуючи

індивідуальний і диференційований підходи).

9.  Здійснювати  професійну  діяльність  цілеспрямовано,  у  логічній

послідовності  (викладати  навчальний  матеріал  на  рівні,  що  відповідає

потребам,  можливостям  і  досвіду  учнів;  здійснювати  навчальну  і  виховну

діяльність  у  логічній  послідовності,  дотримуючись  відповідної  професійно

доцільної  гнучкості;  забезпечувати  викладення  навчального  матеріалу

необхідними  ілюстраціями,  прикладами  та  іншими  дидактичними  засобами;

використовувати  різноманітні  методи  навчання,  намагатися  гармонійно

поєднувати форми роботи на уроці (індивідуальну, парну, у малих та великих

групах, фронтальну).

10. Забезпечувати мотивацію навчальної діяльності, погоджувати власну

манеру  навчання  з  навчальною  ситуацією,  коректувати  власну  діяльність  на

основі коментарів, знань і вмінь учнів.

11.  Ефективно  спілкуватися  з  дітьми  6-10  років  (вказівки  і  пояснення

давати  зрозуміло,  послідовно  і  логічно;  використовувати  прийняті  у

педагогічному  середовищі  письмові  та  усні  вирази  під  час  спілкування  з

учнями;  мати чіткий каліграфічний почерк,  який є  зразком для наслідування

учнями; передбачати діалогічне спілкування з учнями і вміти його правильно

будувати; добиватися взаєморозуміння та сприяти його міцному закріпленню за

допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування; передавати учням

ентузіазм, захоплювати їх власною залюбленістю у предмет викладання; чітко

визначати і формулювати учням вимоги до них; використовуючи індивідуальне

і колективне спілкування, обговорювати з учнями їхні потреби й успіхи).

12. Допомагати учнями у розвитку позитивної самооцінки (визначати й

усвідомлювати  самостійність  кожної  дитячої  особистості  та  її  можливості,



виявляти повагу і співчуття до потреб і почуттів усіх учнів; виявляти терпіння,

симпатію, увагу до всіх без винятку дітей).

13.  Виявляти  педагогічну  культуру  і  толерантність  у  спілкуванні  з

батьками дітей як у колективній, так й індивідуальній формах.

Запитання для роздумів

1. Чи можна сформувати компетенцію у студента?

2.  Яку  роль  відіграє  професіограма  вчителя  у  його  професійній

діяльності?

3. Чи може бути вчитель без наявної професіограми?

Практичне завдання

№ Завдання Мета завдання Рекомендації щодо виконання
завдань

Форма
звітності

1. Аналіз 
понять 
компетенція
і 
компетентні
сть.

Спонукання студентів
до пошуку  
необхідної інформації
в наукових виданнях, 
до критичного 
аналізу фахових 
понять.

Проаналізувати по 10 визначень із 
зазначенням бібліографічних 
відомостей (автор визначення, 
запис джерела). На основі аналізу 
синтезувати в одне визначення 
компетенція, і в одне — 
компетентність.

Відповідні 
записи, усне 
обговорення.


