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ВСТУП 

Проблема формування професійної компетентності студентів до організації 

дитячо-батьківських співтовариств в процесі демократизації та гуманізації 

школи набуває особливої актуальності, оскільки підняти навчально-виховний 

процес на якісно новий рівень неможливо без високого рівня професійної 

готовності тих, хто безпосередньо запроваджує в життя соціальне замовлення 

суспільства.  

Основне завдання, яке постало перед школою, в тому, щоб практично 

реалізувати перехід від «технократичної» до «гуманістичної» парадигми освіти. 

Демократизація, гуманізація і різноманітність змісту і форм освітньої 

діяльності – все це проблеми, які пов‘язані з цим завданням. На сьогодні ці 

механізми залишаються предметом пошуку, дослідницької роботи, при чому в 

одних умовах вони спрацьовують успішно, а в інших – не приносять користі.  

Актуальність проблеми, об‘єктивна потреба у постійному формуванні 

професійної компетентності педагогічних кадрів зумовили вибір теми 

дослідження – «Формування педагогічної компетентності студентів до 

організації дитячо-батьківських співтовариств». 

Об‘єкт дослідження – формування професійної компетентності студентів 

до організації дитячо-батьківських співтовариств. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної 

компетентності студентів до організації дитячо-батьківських співтовариств. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

формування професійної компетентності студентів до організації дитячо-

батьківських співтовариств та експериментально перевірити технологію їх 

реалізації. 

Відповідно до об‘єкта, предмета і мети сформульовано завдання 

дослідження: 

• на основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити й науково 

обґрунтувати сутність поняття «професійна компетентність студентів до 

організації дитячо-батьківських співтовариств»; 



• теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійної 

компетентності студентів до організації дитячо-батьківських співтовариств; 

• розробити та експериментально перевірити технологію реалізації 

педагогічних умов; 

• виявити критерії, показники і рівні сформованості професійної 

компетентності студентів до організації дитячо-батьківських співтовариств. 

На основі здійсненого аналізу проблеми дослідження встановлено, що в 

умовах гуманізації, гуманітаризації змісту та технологій освіти, демократизації 

усього шкільного життя, орієнтації на розвиток особистості учня особливого 

значення набувають питання удосконалення професійної компетентності 

студентів до організації дитячо-батьківських співтовариств як підґрунтя його 

професіоналізму. 

Доведено, що професіоналізм учителя є інтегрованим показником його 

особистісно-діяльнісної сутності, зумовленої мірою реалізації його 

громадянської відповідальності, зрілості та професійного обов‘язку. 

Обґрунтовано, що професійна компетентність учителя є інтегративним 

особистісним утворенням на засадах теоретичних знань, практичних умінь, 

значущих особистісних якостей та досвіду, що зумовлюють готовність учителя 

до виконання педагогічної діяльності та забезпечують високий рівень її 

самоорганізації. Педагогічна компетентність учителя не має вузько професійних 

меж, оскільки від нього вимагається постійне осмислення розмаїття соціальних, 

психологічних, педагогічних та інших проблем, які пов‘язані з освітою.  

Поняття «професійної компетентності» є динамічним, оскільки його 

змістовне наповнення і якісний рівень залежать від багатьох чинників: рівня 

розвитку психології та педагогіки, антропології та культурології, соціальних та 

економічних причин та ін.  

Поняття «професійної компетентності» є багатоаспектним, змінюється у 

відповідності з процесами, які відбуваються в освіті та суспільстві. 

Доведено, що професійна компетентність охоплює всі сфери особистості 

та є провідною метою, до оволодіння якої повинен прагнути вчитель у процесі 



свого професійного становлення. Структурними компонентами професійної 

діяльності є три сфери. Результатом сформованості кожної є розвиток певних 

підвидів або ключових компетентностей професійної компетентності, а 

результатом сформованості усіх сфер професійної компетентності є готовність 

учителя до інноваційної діяльності, розвинений індивідуальний стиль 

діяльності та досконалий рівень розвитку педагогічної культури.  

Доведено, що структурним компонентом професійної компетентності 

студентів до організації дитячо-батьківських співтовариств є операційно-

технологічна сфера, яка характеризується сукупністю знань (професійних, з 

предмета, психолого-педагогічних, методичних, методологічних), умінь 

(гностичних, комунікативних, організаційних, діагностичних, проективних, 

конструктивних, управлінських), якостей (обов‘язкових, важливих і бажаних), 

які зумовлюють ефективність реалізації учителем професійно-педагогічних 

функцій.  

Сформованість операційно-технологічної схеми сприяє розвиткові певних 

підвидів професійної компетентності. Методологічна компетентність 

передбачає знання принципів, методів, форм, процедур пізнання і перетворення 

педагогічної діяльності, знання загальнонаукової методології, сформованість 

світогляду, розвиненість умінь з організації і проведення педагогічних 

досліджень, знання методологічних норм та уміння їх застосовувати в процесі 

вирішення проблемних ситуацій, здатність до інноваційної діяльності, 

наукового обґрунтування, критичного осмислення та творчого застосування 

деяких концептуальних положень, уміння прогнозувати, проектувати та управ-

ляти навчально-виховним процесом. Практично-діяльнісна компетентність 

передбачає сформованість знань і умінь у здійсненні освітньої, виховної, розви-

вальної, діагностичної, організаційної, комунікативної, самоосвітньої діяль-

ностей; умінь мотивувати і планувати діяльність, визначати її зміст; впливати 

на учнів; здійснювати аналіз, оцінку, контроль діяльності; уміння реалізувати 

свою світоглядну позицію через адекватні їй технології; проводити дослідну 

діяльність та ін. Дидактико-методична компетентність передбачає сформова-



ність таких знань і умінь: закономірностей, принципів, методів і засобів навчан-

ня; сутності процесу навчання; форм організації навчання; диференціації та 

індивідуалізації навчання; технології навчання та ін. Спеціально-наукова ком-

петентність передбачає сформованість знань і умінь з предмету, який викладає-

ться; спеціальних професійних умінь (пізнавальні, конструктивні, 

інформаційні). Економіко-правова компетентність передбачає сформованість 

знань і умінь основ ринкової економіки, трудових відносин, менеджменту; 

знання Конституції України, Закону України «Про освіту»; Конвенції про права 

дитини та ін. Екологічна компетентність ґрунтується на знаннях законів 

розвитку природи та суспільства, в т.ч. знанні синергетичних принципів 

побудови світу, а також екологічної відповідальності за професійну діяльність. 

Валеологічна компетентність передбачає знання та уміння в галузі здоров‘я та 

здорового образу життя. Інформаційна компетентність уключає володіння 

новими інформаційними технологіями та уміннями їх використовувати. 

Управлінська компетентність передбачає сформованість знань основ теорії 

управління; розвиненість умінь інформаційних, аналітичних, цілепокладання, 

організаційних, планування, контрольно-діагностичних, координації і 

регулювання; умінь організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на 

уроці, впливати на вчинки й поведінку вихованців. Комунікативна 

компетентність учителя передбачає сформованість знань, умінь і якостей 

особистості, які сприяють ефективній взаємодії з іншими суб‘єктами 

навчально-виховного процесу та ефективному перебігу педагогічної діяльності.  

Обґрунтовано, що розвиток професійної компетентності відбувається лише 

при постійному осмисленні, аналізі власної педагогічної діяльності, вчинків, 

поведінки, а тому її компонентом є сфера самореалізації. Ключовими 

компетентностями цієї сфери є психологічна компетентність, яка передбачає 

знання загальних характеристик особистості (спрямованість, характер, 

темперамент, здібності та ін.), особливостей протікання психологічних процесів 

(мислення, пам‘ять, уява та ін.), методів психологічного дослідження для 

вивчення особистості учня і діагностики його розвитку, закономірностей 



навчання і виховання (психологічні основи навчання і виховання), 

закономірностей і особливостей вікового розвитку учнів, уміння переносити 

психологічні знання у реальну педагогічну практику і педагогічну діяльність, 

володіння способами і прийомами психічної саморегуляції.  

Доведено, що педагогічними умовами, які сприяють формуванню 

професійної компетентності студентів до організації дитячо-батьківських 

співтовариств, є: управління процесом формування професійної 

компетентності; особистісно-орієнтований підхід як до студентів до організації 

дитячо-батьківських співтовариств, так і до управління формуванням 

професійної компетентності.  

Формування професійної компетентності вчителів може протікати успішно 

тільки в умовах управління цим процесом як з боку керівників, так і з боку 

самих вчителів. Управління в цьому випадку виконує функцію формування: 

якщо компетентність сформована, то змінюється і характер управління нею, 

воно виконує функцію удосконалення або адаптації до умов, які змінюються. 

Необхідно враховувати своєрідність об‘єкта управління при формуванні 

професійної компетентності, що одночасно є і суб‘єктом управління. Об‘єктом 

управління в даному випадку є сам процес формування професійної 

компетентності. 

Розглянуті в роботі положення не вичерпують усіх питань досліджуваної 

проблеми, важливість і актуальність якої зумовлюють необхідність її 

подальших досліджень у різних аспектах.  

 


