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Останнім часом суспільство почало висувати високі вимоги до 

компетентності педагога. Становлення української держави, формування 

національної системи освіти в контексті загально-цивілізаційних 

трансформацій зумовлює потребу підготовки педагога нового покоління 

для всіх навчально-виховних систем, зокрема і для системи дошкільної 

освіти. 

У сучасній системі дошкільної освіти відбуваються значні зміни, 

пов’язані з пошуками оновлення її змісту, перебудовою взаємодії у 

системі «педагог – дитина», появою різних типів і видів дошкільних 

установ тощо. Певна річ, інноваційні освітні напрями в системі 

суспільного дошкільного виховання й освіти потребують педагога 

нового типу і висувають значні вимоги до його професійної 

компетентності. 

Проблема професійної компетентності є дуже складною, 

багатоаспектною й від її розробки на теоретичному й прикладному 

рівнях значною мірою залежить якість підготовки сучасного педагога. 

Це переконливо доводять дослідження, які проводяться останнім часом 

науковцями-фахівцями у галузі дошкільної освіти. 

Професійна компетентність не є сталою величиною. Процес 

формування професійної компетентності ніколи не завершується і може 
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удосконалюватися постійно. Вона змінюється, а рівень та якість її можна 

оцінити лише в конкретних ситуаціях діяльності вихователя відповідно 

до умов навколишньої дійсності [6, с.146].  

Проблему професійної компетенції вихователя, сучасні тенденції 

розвитку дошкільної освіти та підготовку фахівців дошкільної освіти 

висвітлили у своїх працях Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш, З. Борисова, 

С. Вітвицька, Н. Гавриш, Н. Голота, Л. Загородня, Н.Денисенко, І. 

Дичківська, Н. Казакова, Є. Карпова, О. Кучерявий, І.Луценко, Н. 

Лисенко, Л. Машкіна, М. Машовець, Г. Підкурганна, Л.Пісоцька, Т. 

Поніманська, Г. Сухорукова та інші. Науковцями визначено теоретико-

методологічні засади підготовки фахівців у сучасних умовах, доведено, 

що сутністю професійно-педагогічної підготовки є система змістовно-

педагогічних та організаційно-методичних заходів, спрямованих на 

забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогічної 

діяльності. Аналіз досліджень засвідчує відсутність єдиного підходу 

щодо тлумачення кола понять, які характеризують процес професійно-

педагогічної підготовки майбутніх вихователів. Так, усталеним є підхід 

відповідно до якого метою і результатом професійної підготовки у ВНЗ є 

готовність до педагогічної діяльності. Однак, сучасна наука 

характеризується зростанням інтересу до теоретичного обґрунтування і 

практичного формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців [7, с.186].  

І хоча вчені по-різному трактують питання готовності до 

професійної діяльності, проте одностайні у виділенні таких основних 

характеристик: полікомпетентність, цілісність, динамічність, 

інтерактивність. 

Сучасний компетентнісний підхід передбачає цільову орієнтацію 

процесу підготовки майбутнього педагога на формування професійної 

компетентності як інтегрованої характеристики, яка визначає здатність 

вирішувати професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях 

професійно-педагогічної діяльності, з використанням знань, досвіду, 

цінностей і нахилів особистості. 

Більшість дослідників галузі професійно-педагогічної підготовки 

фахівців дошкільної освіти притримуються думки, що її методом і 

результатом є готовність до педагогічної діяльності (Н. Ємельянова, 

І.Жаровцева, Т. Котик, О. Кучерявий, С. Петренко та інші), проте 

Г.Бєлєнька, В. Нестеренко, Т. Танько базовою категорією визначають 

компетентність. Так, Г. Бєлєнька зазначає, що професійна 

компетентність – це професійна підготовленість і здатність до виконання 

завдань і обов’язків повсякденної діяльності [1, с.26]. 

Дослідження багатьох вчених дає нам можливість визначити основні 

компоненти готовності до педагогічної діяльності. Передусім це 

мотиваційно-цільовий компонент, який виокремлюється практично всіма 
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авторами і передбачає професійні настанови, позитивне ставлення до 

професії, інтерес до неї, стійкі наміри присвятити себе педагогічній 

діяльності тощо. Наступний компонент визначимо як змістово-

операційний, до якого належать система професійних знань, умінь і 

навичок, педагогічне мислення, професійне спрямування уваги, 

сприймання, пам’яті, дії й операції, необхідне для успішного здійснення 

професійно-педагогічної діяльності. Проте зауважимо, що в авторському 

трактуванні ці компоненти або відокремлюються (І. Вужина, О. Пєхота), 

або мають інше найменування: змістовий і діяльнісний (С. Литвиненко), 

змістовий і процесуально-діяльнісний (І. Гавриш) тощо. 

У сучасних дослідженнях для характеристики професійно-

педагогічної діяльності досить широко використовується 

компетентнісний підхід, який передбачає цільову орієнтацію процесу 

підготовки майбутнього педагога на формування професійної 

компетентності як інтегрованої характеристики, яка визначає здатність 

вирішувати професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях 

професійно-педагогічної діяльності, з використанням знань, досвіду, 

цінностей і нахилів особистості. 

Аналіз дисертаційних досліджень, проведених у галузі професійно-

педагогічної підготовки фахівців дошкільної освіти, свідчить, що 

найчастіше її метою і результатом науковці визначають готовність до 

педагогічної діяльності (Н. Ємельянова, І. Жаровцева, Н. Ковальова, Т. 

Котик, О. Кучерявий, С. Петренко, Л. Плетеницька та інші), а не 

компетентність, і лише в окремих працях базовою категорією 

дослідження виступає компетентність (Г. Бєлєнька, В. Нестеренко, Т. 

Танько). Так, у праці Т. Танько професійна компетентність майбутнього 

вихователя дошкільного закладу трактується як динамічна, процесуальна 

сторона його професійної підготовки, характеристика професійного 

росту, професійних змін, як явище поступової професіоналізації 

майбутнього вихователя. Основними її складовими автор визначає такі 

компоненти: мотиваційний, особистісний, змістовий, професійно-

діяльнісний. Музично-педагогічну компетентність автор визначає як 

складне поліфункціональне особистісне утворення на основі інтеграції 

професійних теоретичних знань, ціннісних орієнтацій і практичних умінь 

у сфері музичної педагогіки [7, с.182-183]. 

У дослідженні В. Нестеренко вивчається професійно-валеологічна 

компетентність як складова загальної професійної компетентності 

майбутнього педагога, яка конкретизує його теоретичну і практичну 

підготовку щодо розв’язання питань, пов’язаних з вихованням у 

дошкільників навичок здорового способу життя [4, с.20]. 

Фундаментальна роль дошкільного періоду розвитку в процесі 

становлення особистості визначає відповідні вимоги до вихователя. 

Перш за все, це неодмінність усвідомлення найвищої відповідальності за 
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щасливе дитинство дитини та її долю [3, с.19]. Серед інших якостей – 

високий рівень розвитку емпатії, безпосередність, емоційна 

врівноваженість, творча уява, душевна щедрість тощо. Одна з 

особливостей праці педагога, що працює з дітьми дошкільного віку, 

полягає у великому навантаженні на його психофізіологічну сферу. Тому 

до професійно значущих якостей педагога-дошкільника належать висока 

працездатність, витримка, врівноваженість. 

Ефективність здійснення процесу формування фахової 

компетентності у студентів в процесі навчання залежить від доцільно 

дібраного і чітко окресленого змісту навчальної діяльності та 

ефективних методів і прийомів навчання. Рівні компетентності можуть 

характеризуватися ступенем позитивного впливу особистості на 

довколишню дійсність. Чим вищий рівень професійної компетентності 

педагога, тим більш глибокий (суттєвий) вплив здійснює він на 

довколишню дійсність, як безпосереднім, так і опосередкованим 

впливом (через своїх вихованців, їхніх батьків, оточуючих людей). Це 

пов’язано як зі збільшенням знань, досвіду, розширенням функцій 

професійної діяльності, так і зі збільшенням повноважень особистості 

[2, с.27]. 

Отже, реформування освіти в Україні спонукає до пошуків шляхів 

оновлення змісту освіти, втілення ефективних форм і методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців, запозичуючи передовий 

європейський та світовий досвід, але не відкидаючи національних 

надбань. 
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Культурологічний підхід до процесу становлення творчої 

особистості полягає в тому, що досягнення світової культури виступають 

як засоби самоствердження, як способи реалізації потреби в творчому 

самовираженні, представленні своїх особистісних властивостей і 

цінностей. Поняття культура вживається сьогодні в безлічі значень, 

проте є загальні позиції, які присутні в кожному з численних її 

визначень. Теоретики вважають, що поняття культура має включає перш 

за все не теорію, не модель, що дозволяє поступально рухатися до 

правильного пояснення людських феноменів, а таке теоретичне поле для 

тлумачень теорій, моделей, яке попереджає неадекватний редукціонізм 

(від лат. reductio – повернення, приведення назад) або тільки до 

матеріальних, або тільки до ідеальних феноменів.  

Значний доробок у цьому плані має західна філософська та 

культурологічна думка, представлена працями М. Вебера, В. 

Віндельбанда, М. Гартмана, Е. Гусерля, Г. Зіммеля, А. Швейцера, А. 

Тойнбі, К. Ясперса та ін. У вітчизняному науковому просторі до цього 

питання звертались такі видатні вчені, як М. Драгоманов, А. Макаренко, 

І. Огієнко, О. Потебня, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, І. 

Франко, Л. Українка, К. Ушинський та ін. В наш час проблема культури 

знайшла глибоке теоретичне висвітлення в працях І. Беха, М. Бровка, Л. 

Губерського, І. Зязюна, В. Кременя, М. Михальченка, І. Надольного, В. 

Огнев’юка, О. Савченко та ін. Ці науковці створили теоретичні 


