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ABSTRACT 
The author in the article analyzes the basic theoretical provisions of the 

conditions for the formation of professional competence among future teachers of 
history and presents the main approaches on this issue, which have developed in 
modern pedagogical and psychological literature. At the same time, attention was drawn 
to the differences between the two interrelated concepts of "competence" and 
"competence", as well as the three-component structure of the competence system in 
education, which includes key or basic, general-sectoral and vocational-specialized 
(subject) competencies acquired while studying one or another discipline and defining 
the term "professional competence". 

In the article, the main features of professional competence are highlighted: the 
need for knowledge formation, provided they are aware of their significance for future 
professional activities, a set of operational skills; the development of an algorithm for the 
implementation of professional exercises and the ability to creativity in the performance 
of professional tasks. This made it possible to determine the conditions for the formation 
of professional competence for future teachers in the course of their continuous and 
systematic activities if they have the appropriate professional qualities that contribute to 
this activity and general abilities based on knowledge, experience, values acquired 
through learning, upbringing, integration into the space of social and cultural relations. 

In addition, the psychological aspects of the formation of students of institutions 
of higher education of the indicated competence, which allows to significantly improve 
the effectiveness of the educational process during the training of future specialists, 
which accompanies the process of assimilation of theoretical foundations, means and 
methods of fulfilling professional tasks, can be considerably improved; ability to analyze, 
predict and independently choose means and means of action in certain specific 
situations; the ability to self-development and self-realization in the context of mastering 
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modern scientific achievements and their implementation and positive attitude to their 
future professional activities. 

Key words: competence approach, history, competences, professional 
competence, future teachers, professional training, professional educational 
qualifications. 

 
Вступ. Розвиток сучасної освіти базується саме на 

компетентнісному підході як одному із стратегічних напрямів державної 
політики в освітній сфері та головним положенням модернізації 
структури, змісту та організації освіти. Тому сучасний випускник закладу 
вищої освіти – майбутній учитель має не лише володіти вміннями 
виконувати операції, а й достатнім рівнем сформованості цілого ряду 
компетентностей, серед яких одна з найважливіших – професійна.  

Методи дослідження. У процесі аналізу історико-педагогічної 

літератури нами встановлено, що питання формування професійної 
компетентності в майбутніх педагогів активно досліджувалось українськими 
вченими в останні десятиліття. Зокрема, аспекти розвитку професійної 
компетентності та критерії діагностики її рівнів сформованості 
досліджували В. Адольф, В. Боголюбов, В. Бондар, О. Заблоцька, 
О. Локшина та О. Савченко (Адольф, 1998; Боголюбов, 2014; Бондар, 
2008; Заблоцька, 2008; Локшина, 2009; Савченко, 2011). Особливості 
формування предметно-історичних компетентностей вивчали К. Баханов, 
В. Власов, Ю. Малієнко, О. Пометун та Г. Фрейман (Баханов, 2008; Власов, 
2010; Малієнко, 2014, Пометун, 2004; Фрейман, 2004). У той же час 
питання формування професійної компетентності в процесі підготовки 
майбутніх учителів історії досліджено в сучасній науці недостатньо.  

Метою статті є визначення основних підходів до процесу 

формування професійної компетентності під час підготовки майбутніх 
учителів історії.  

Результати дискусії. В українській науці, на відміну від деяких 

зарубіжних підходів, після дискусії 2003-2006 років прийнято розрізняти 
поняття “компетентність” та “компетенція” як два взаємопов’язані 
терміни, які означають, що людина володіє відповідною компетенцією, а 
також досягнення нею здатності через певні особисті якості до 
ефективної діяльності (компетентність) та делегування особі певних 
повноважень практично застосовує, правильно вирішуючи певні конкретні 
завдання (компетенція). Аналізуючи питання в контексті професійної 
підготовки педагогів, дослідниця О. Савченко розглядає компетентність 
як інтегровану категорію, що “виражає сформовану насамперед засобами 
освіти здатність індивідів успішно розв’язувати загальні і специфічні 
проблеми як у трудовій діяльності, так і в суспільному житті як 
громадянин (Савченко, 2011: 20).  

Більшість науковців (О. Пометун, А. Хуторськой та ін. (Пометун, 
2004; Хуторськой, 2003)) вважають, що система компетентностей в освіті 
має трискладову структуру:  

 загальні або ключові чи базові (комплекс компетентностей) як 
здатність до складних поліфункціональних та поліпредметних видів 
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діяльності;  

 загально-галузеві (засвоєння змісту тієї чи іншої галузі знання 
або певного виду діяльності);  

 предметні або професійно-спеціалізовані компетентності, які 
набуваються впродовж вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни як 
сума знань, умінь та характерних рис у межах навчального предмета. 

Російська дослідниця І. Зимня (Зимняя, 2004), називає дещо іншу 
класифікацію трьох груп компетентностей: особистісні, що стосуються 
особистості як суб’єкта життєдіяльності; комунікативні, що стосуються 
взаємодії людини з іншими людьми, діяльнісні, які стосуються діяльності 
людини, яка проявляється у всіх її типах і формах.  

Таким чином, ключові компетентності можна застосовувати в 
широкій сфері діяльності людини, а розвиток загальних компетентностей 
передбачає формування предметно-спеціальних компетентностей, які 
згодом трансформуються в професійні (історичні) компетентності. 
Формування професійної компетентності в майбутніх учителів 
відбувається за умови їх неперервної та системної діяльності за 
наявності в них відповідних професійних якостей, які сприяють цій 
діяльності, та загальних здібностей, що ґрунтуються на знаннях, досвіді, 
цінностях, набутих завдяки навчанню, вихованню, інтеграції в простір 
соціальних і культурних відношень, міжособистісної інтеграції та 
спілкування. На нашу думку, чи не найважливішим аспектом цього 
процесу є організація психологічного супроводу формування 
професійних навичок у студентів, їх комунікації, здатних створити певну 
система психологічних механізмів, що сприяюють усвідомленню і 
критичному опрацюванню необхідної інформації (Гриценко, 2018: 60). 

Наразі професійні компетентності прийнято поділяти на 
предметно-спеціальні та загальні компетентності. Відповідно основні 
компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної 
діяльності представлено поняттям “інтегральна компетентність” як 
узагальнений опис кваліфікаційного рівня в Національній рамці 
кваліфікацій України (Національна рамка кваліфікацій, 2011). 
Дослідниками вже напрацьовані різні види та структура професійних 
компетентностей за окремими навчальними спеціальностями, які можуть 
бути використані при розробленні освітніх програм конкретними 
закладами вищої освіти (Кремень, 2014).  

Відповідно предметно-спеціальні компетентності майбутніх 
учителів історії включають такі складові: хронологічна, просторова, 
інформаційна, логічна, аксіологічна компетенції (Пометун, 2004: 106-107), 
формуючи кваліфікацію випускника (рис. 1). 
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Рис 1. Перелік компетентностей майбутніх учителів історії 

 
Формування предметно-історичної компетентності майбутніх учителів 

історії – це одна з найважливіших складових сучасної вищої історичної 
освіти, а цей факт вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки 
майбутніх учителів історії як особистості, здатної вирішувати важливі й 
необхідні загальнокультурні та суспільно-гуманітарні завдання, які постають 
перед сучасним суспільством. Відповідно до цього доцільним, на наш 
погляд, є вдосконалення змісту, структури, форм і методів професійної 
підготовки майбутніх учителів історії, визначення педагогічних умов 
підвищення формування їх фахової компетентності. У сучасних умовах 
інтенсивного розвитку інформаційного суспільства унікальні можливості для 
організації освітнього процесу надає всесвітня мережа Інтернет. При цьому 
важливе значення для формування професійної компетентності в майбутніх 
учителів історії має організація роботи з інформаційними ресурсами 
віртуальних бібліотек, електронними або мережевими хрестоматіями, а 
також електронні сторінки з текстами і графічними зображеннями 
енциклопедичного характеру, як, наприклад, Вікіпедія – відкрита українська 
вільна енциклопедія (Гриценко, 2018: 283). 

Тобто, важливе значення набувають також компетентності, які не 
пов’язані з предметною галуззю, але відіграють важливу роль у підготовці 
фахівця. Серед них можна виділити загальнокультурну компетентність, 
яка передбачає здатність учнів аналізувати та оцінювати досягнення 
національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та 
духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи 
самовихованні, орієнтовані на загальнолюдські цінності (Державний 
стандарт базової і повної середньої освіти, 2011). Науковець О. Величко 
звертає увагу, що “характеристика освітнього процесу надає можливість 
формувати такий рівень професійної та громадської компетентності, який 
задовольняє потреби громадян, підприємств і організацій, суспільства та 
держави” (Величко, 2003: 284). На думку дослідниці Ю. Малієнко, 
формування громадянської компетентності в ході виховання 
толерантності сприяє становленню здатності учня активно, відповідально 
та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку 
демократичного суспільства (Малієнко, 2016: 208). Тобто процес 
формування предметних компетентностей доцільно також поєднувати із 
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загальними компетентностями як передумову організації освітнього 
процесу, орієнтованого на розвиток особистості. 

В умовах багатоаспектності поняття “професійної компетентності” 
тлумачиться науковцями по-різному. На думку Б. Гершунського, під 
професійною компетентністю слід розуміти певний рівень освіченості 
фахівця (Гершунский, 1998). 

За словами Ю. Афанасьєва, професійна компетентність – це 
сукупність професійних знань, умінь і навичок, а також засобів виконання 
професійної діяльності (Афанасьєв, 1990). У Ю. Татура зустрічаємо таке 
визначення професійної компетентності: “компетентність спеціаліста з 
вищою освітою – це проявлені ним на практиці прагнення і здатності 
(готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 
якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в професійній і 
соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значущість і особисту 
відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного 
удосконалення” (Татура, 2004). О. Дубасенюк характерною рисою 
професійної компетентності майбутнього вчителя називає сукупність його 
умінь структурувати наукові та практичні знання для ефективного вирішення 
професійних завдань (Дубасенюк, 2007: 636]. А на думку А. Маркової, у ході 
педагогічної діяльності на високому рівні, педагогічного спілкування 
формується професійна компетентність, що проявляється в результатах 
навчання та виховання школярів (Маркова, 1996). В. Адольф стверджує, що 
“професійна компетентність – це складне утворення, яке вміщує комплекс 
знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують 
варіативність, оптимальність та ефективність побудови освітнього процесу” 
(Адольф, 1998). Дослідниця С. Кара професійну компетентність майбутнього 
вчителя тлумачить як сукупність професійних знань, умінь і навичок, 
важливих якостей особистості, її прагнення на високому рівні здійснювати 
навчально-виховну, науково-методичну та соціально-педагогічну діяльність, 
здатність до самооцінки особистісних властивостей і якостей, а також 
регулювання процесу професійного становлення (Кара, 2012). 

У педагогічному енциклопедичному словнику це поняття 
характеризується інтегративним переліком ділових та особистісних 
якостей фахівця, які мають відображати рівень знань, умінь, досвіду 
достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а 
також моральну позицію спеціаліста (Гончаренко, 2011: 383). 

Таким чином, більшість науковців до складу професійної 
компетентності включають певні ознаки, серед яких можна виділити: 
необхідність формування знань за умови усвідомлення їх значущості для 
майбутньої професійної діяльності; набір операційних умінь; 
напрацювання алгоритму виконання професійних вправ та здатність до 
творчості під час виконання професійних завдань. 

Погоджуючись із вищезазначеним, ми вважаємо, що поняття 
“професійної компетентності необхідно поєднати з практичною та 
особистісною готовністю особистості до якісного виконання професійної 
діяльності, тобто реалізація особистісного потенціалу зі здатністю 
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застосовувати наявні знання, уміння і навички для досягнення високих 
результатів у професійній діяльності.  

Іноді термін “професійної компетентності” замінюється поняттям 
“професійні освітні кваліфікації” (від англ. – “Professional educational 
qualifications”), що означає певні освітні кваліфікації, здобуті випускником 
у результаті засвоєння професійних освітніх програм як готовність 
виходити на ринок праці для здійснення своєї професійної діяльності. 
Подібне поняття “академічні кваліфікації (ступені)”, на відміну від 
професійних освітніх кваліфікацій, орієнтоване на подальше навчання 
або професійні кар’єрні кваліфікації, які надаються роботодавцями у 
сфері праці (Луговий, 2010; Таланова, 2010). 

Відповідно саме на переформатування ролі випускників, які мають не 
лише глибокі теоретичні знання, але й здатні самостійно застосовувати їх у 
нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях в умовах переходу 
від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян, 
зосереджує увагу Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 
року за № 344/2013. У методичних рекомендаціях щодо розроблення 
стандартів вищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 грудня 2017 № 1648, зазначається, що “компетентності 
випускника відображають погляд зовнішніх замовників: роботодавців, 
професійних асоціацій, випускників тощо на освітню та/або професійну 
підготовку і мають максимізувати здатність до працевлаштування” 
(Методичні рекомендації, 2017). 

Висновки. Узагальнивши різні визначення дослідників, ми дійшли 

висновку, що професійну компетентність можна визначити як сукупність 
знань, умінь, навичок, особистісних якостей майбутнього фахівця, 
необхідних для забезпечення ефективної професійної діяльності. Цей 
процес у майбутніх учителів історії відбувається за умови: засвоєння 
теоретичних основ, засобів і методів виконання професійних завдань; 
уміння аналізувати, прогнозувати свою діяльність та самостійно обирати 
засоби та способи дії в певних конкретних ситуаціях; здатність до 
саморозвитку та самореалізації за умов опанування сучасних наукових 
досягнень та їх упровадження і позитивного ставлення до своєї 
майбутньої професійної діяльності. Відповідно за умови подальшого 
опрацювання названих критеріїв та принципів, тобто неухильного 
упровадження теоретичних основ на практиці в освітній процес, 
проблема вивчення особливостей та умов процесу формування 
професійної компетентності у майбутніх учителів історії має перспективи 
подальших досліджень.  
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АНОТАЦІЯ 
Автор у поданій статті аналізує основні теоретичні положення умов 

формування професійної компетентності майбутніх учителів історії та 
представляє головні підходи, що склались у сучасній педагогічній та 
психологічній літературі. Звернено увагу на відмінності двох взаємопов’язаних 
понять “компетентність” та “компетенція”, а також представлено 
трискладову структуру системи компетентностей в освіті, що включає 
ключові чи базові, загально-галузеві та професійно-спеціалізовані (предметні) 
компетентності, які набуваються впродовж вивчення тієї чи іншої навчальної 
дисципліни та подано визначення терміна “професійна компетентність”. 

У статті головними ознаками професійної компетентності виділено: 
необхідність формування знань за умови усвідомлення їх значущості для 
майбутньої професійної діяльності, набір операційних умінь; напрацювання 
алгоритму виконання професійних вправ та здатність до творчості під час 
виконання професійних завдань. Це дало можливість визначити умови, за яких 
відбувається формування професійної компетентності в майбутніх учителів 
під час їхньої неперервної та системної діяльності за наявності у них відповідних 
професійних якостей, що сприяють цій діяльності, та загальних здібностей, які 
ґрунтуються на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, 
вихованню, інтеграції у простір соціальних і культурних відношень. 

Крім того, розглянуто психологічні аспекти формування в студентів 
закладів вищої освіти означеної компетентності, що дозволяє значно 
покращити результативність освітнього процесу підготовки майбутніх 
фахівців, який супроводжує засвоєння теоретичних основ, засобів і методів 
виконання професійних завдань; уміння аналізувати, прогнозувати свою 
діяльність та самостійно обирати засоби та способи дії в певних конкретних 
ситуаціях; здатність до саморозвитку та самореалізації за умов опанування 
сучасних наукових досягнень та їх упровадження і позитивного ставлення до 
своєї майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, історія, компетенції, 
професійна компетентність, майбутні вчителі, професійна підготовка, 
професійні освітні кваліфікації.  


