
127ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Бабкiна М. Формування професiйної компетентностi сучасного викладача...

УДК 378. 126 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208568

Майя БАБКІНА,
orcid.org/0000-0002-6403-2226

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов

Національного університету «Львівська політехніка»
(Львів, Україна) babkina_m@ukr.net

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті досліджено формування професійної компетентності сучасного викладача вищого навчального 
закладу. Проаналізовано різні трактування понять «компетентність» і «професійна компетентність» у су-
часних педагогічних дослідженнях і нормативних актах. Розглянуто поєднання складових у процесі формування 
професійної компетентності викладача. Визначено особистісно-індивідуальну, психолого-педагогічну, фахову, 
дослідницьку, інформаційну, соціальну, громадянську компетентності викладача як чинників становлення його 
професійної майстерності. Акцентовано на тому, що вдосконалення та впровадження інноваційних технологій 
і методик в освіті залежить від професійної компетентності викладача вищого навчального закладу. Зазначено, 
що сучасний викладач – це хороший педагог і психолог, висококваліфікований фахівець, організатор, громадянин, 
особистісні якості й професійна майстерність якого є головними факторами його педагогічного впливу. Наголо-
шено, що в комунікативній взаємодії зі студентами викладач є не лише простим ретранслятором інформації та 
знань, але й сам повинен відповідати вимогам морально-духовної особистості й активного громадянина. Саме 
тоді він виступає як вища цінність у системі соціальних орієнтацій та установок.

Таким чином, чим вищий рівень сформованості професійних знань, навичок та умінь сучасного викладача вищого 
навчального закладу, тим ефективніше він впливатиме на освітній процес. Професійну компетентність викладача 
доцільно розглядати як інтегровану характеристику якостей його особистості для реалізації в професійній діяль-
ності, що визначається необхідним рівнем знань за фахом і педагогічною майстерністю. Отже, всі освітні процеси 
значною мірою залежать від професійної компетентності сучасного викладача вищого навчального закладу.

Ключові слова: професійна компетентність, педагогічна майстерність, викладач вищого навчального 
закладу.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE MODERN TEACHER 
OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The formation of professional competence of the modern teacher of a higher educational institution is researched in 
the article. The various interpretations of the concepts of “competence» and “professional competence” in the modern 
pedagogical research and normative acts are analyzed. The combination of components in the process of the formation 
of professional competence of the teacher is considered. Personal and individual, psychological and pedagogical, 
professional, research, information, social, civic competences of the teacher as factors of the development of his/
her professional excellence are determined. It is emphasized that the improvement and implementation of innovation 
technology and innovative methods in education depend on the professional competence of the teacher of a higher 
education institution. It is stated that the modern teacher is a professional pedagogue and psychologist, a highly qualified 
specialist, an organizer, a citizen, whose personal qualities and professional excellence are the main factors of his/her 
pedagogical influence. It is highlighted that in communicative interaction with students, the teacher is not only a simple 
repeater of information and knowledge, but also has to meet the requirements of the moral and spiritual personality and 
active citizen. It is then that he/she acts as the highest value in the system of social orientations and attitudes.

Thus, the higher the level of the formation of professional knowledge, skills and abilities of the modern university 
teacher is, the more effective he/she will influence educational process. The professional competence of the teacher should 
be considered as an integrated characteristic of qualities of his/her personality for achieving goals in professional activity, 
which is determined by the required level of knowledge by profession and pedagogical excellence. Therefore, all educational 
processes depend to a large extent on the professional competence of the modern teacher of a higher education institution.

Key words: professional competence, pedagogical excellence, teacher of a higher education institution.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Сучасні процеси гло-
балізації зумовлюють нові тенденції в освіті. 
Наша реальність ставить свої вимоги не тільки 
до проблем освіти в Україні, але й в усьому світі. 
Сьогодення потребує модернізації освітніх сис-
тем на різних рівнях, впровадження інноваційних 
технологій і методик підготовки фахівців в умо-
вах трансформаційних суспільних процесів.

Достатньо актуальною є проблема здобуття 
кожним громадянином нашої держави якісної 
освіти й професійної підготовки, яка визначена 
й нормативно встановлена в системі держав-
ного загальноосвітнього стандарту. Як зазначено 
в Законі України «Про вищу освіту», основним 
завданням закладу вищої освіти є впровадження 
на високому рівні освітньої діяльності, яка забез-
печує здобуття особами вищої освіти відповід-
ного ступеня за обраними ними спеціальностями 
(Закон України «Про вищу освіту», 2014). Таким 
чином, ефективність освітнього процесу пере-
дусім залежить від якості освітніх послуг, підго-
товки висококваліфікованих педагогічних кадрів, 
формування професійної компетентності викла-
дача вищого навчального закладу.

Аналіз досліджень. У сучасних педагогічних 
дослідженнях є різні трактування «професійної 
компетентності». В нормативних актах поняття 
«компетентність» трактують як динамічну ком-
бінацію знань, умінь, практичних навичок, спо-
собів мислення, професійних, світоглядних, 
громадянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно провадити професійну 
або навчальну діяльність (Закони України «Про 
вищу освіту», 2014) У наукових дослідженнях 
компетентність розглядають як інтегровану якість 
особистості, що поєднує знання, уміння, навички, 
досвід, які зумовлюють готовність і здатність до 
розв’язання проблем у різних сферах суспільного 
життя, до постійного вдосконалення та підви-
щення рівня професійних якостей.

Під професійною компетентністю, як ствер-
джує Н. Глебова, науковці розуміють спеціальні 
знання та вміння, необхідні для здійснення пев-
ної професійної діяльності (Глебова, 2016: 73). 
За визначенням Л. Алексєєнко-Лемовської, – це 
сукупність професійних й особистісних якос-
тей, необхідних для успішної педагогічної діяль-
ності (Алексєєнко-Лемовська, 2018: 18). Профе-
сійна компетентність, на думку О. Мартиненко 
і Г. Ковтун, містить вміння вільно орієнтуватися 
в науковому й інформаційному просторах, упро-
ваджувати в процес навчання інноваційні педаго-
гічні технології, створювати авторські навчальні 

програми, знаходити ефективні рішення (Марти-
ненко, Ковтун, 2014: 287). Формування профе-
сійної компетентності, як зазначає Н. Болюбаш, є 
процесом, що виражається в педагогічній взаємо-
дії викладача й студентів і спрямований на їхню 
спільну діяльність під час навчання (Болюбаш, 
2009). О. Гура розглядає професійну компетент-
ність як особистісно-професійну системну якість, 
що забезпечує на особистісному рівні самоорга-
нізацію вчителя відповідно до вимог професійної 
діяльності в навчальному закладі (Гура, 2005). 
Професійна компетентність, за визначенням 
О. Бєсової, – інтегративна професійно-особис-
тісна характеристика вчителя, що відбиває його 
професіоналізм, готовність виконувати профе-
сійні функції та домагатися високих результатів у 
професійній діяльності (Бєсова, 2014: 158).

Отже, професійна компетентність є поняттям 
багатоаспектним, що перебуває в процесі постій-
ної зміни відповідно до вимог сьогодення.

Мета статті – дослідження професійної ком-
петентності сучасного викладача вищого навчаль-
ного закладу.

Виклад основного матеріалу. Викладач  
є представником професії, яка має на меті слу-
жіння суспільству, розуміння особистої відпові-
дальності за навчання та виховання студентської 
молоді. Усвідомлення такої місії надає викладачу 
серйозної мотивації для опановування педаго-
гічними й спеціальними навичками, набуття 
яких передбачає наполегливе навчання, вдоско-
налення та дослідницьку діяльність протягом 
усього життя, готовність до різних викликів і 
змін. На нашу думку, такий вмотивований викла-
дач забезпечить викладання на високому науково-
теоретичному й методичному рівні навчальної 
дисципліни відповідно до освітньої програми 
за спеціальністю, буде провадити наукову діяль-
ність, підвищуватиме професійний рівень і педа-
гогічну майстерність, дотримуватиметься норм 
педагогічної етики, виховуватиме в студентів 
патріотизм, повагу до Конституції та державних 
символів України, розвиватиме в студентів нави-
чки громадянської активності, ініціативи, само-
реалізації, формуватиме в них творчі здібності, 
критичне мислення, тому що він є не тільки про-
фесіоналом у своїй галузі, але й водночас актив-
ним громадянином своєї держави.

Викладач розуміє, що сучасність ставить усе 
жорсткіші й різнорідніші вимоги до його особис-
тості й діяльності. Відповідно, в такого викладача 
буде сформована здатність та уміння змінювати 
методи й форми, структуру й зміст навчального 
матеріалу. Він буде постійно індивідуалізувати 
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освітні програми, розробляти інтеграційні курси, 
що буде чітко виявляти його високий рівень твор-
чої ініціативи й професіоналізму. Як викладач 
вищого навчального закладу й за змістом своєї 
професійної діяльності він повинен бути готовий 
до сприйняття інноваційних процесів і володіння 
новітніми освітніми технологіями. У сучасного 
викладача повинна бути сформована сукупність 
універсальних якостей: здібності організатора, 
оратора, аналітика, психолога, педагога, здатність 
до партнерської взаємодії зі студентами й педа-
гогічним колективом, а також фахова компетент-
ність. Окрім того, він повинен бути ерудований в 
інших галузях знань, мати високі показники ква-
ліфікаційних характеристик, добре сформовані 
громадянські якості й цінності, бути здатним до 
громадянської активності й соціальної взаємодії, 
бути емоційно стійким до щоденних викликів.

Педагогічна майстерність викладача полягає 
насамперед в його формуванні як особистості, в 
самовихованні, самовдосконаленні й самореалі-
зації. Адже перспектива розвитку особистості як 
активного члена суспільства залежить від мораль-
них і громадянських якостей педагогів, наставни-
ків, керівників освітньо-виховним процесом.

У Законі України «Про вищу освіту» особливу 
увагу приділяють обов’язкам науково-педаго-
гічних працівників (Закон України «Про вищу 
освіту», розділ 10, 2014: 58), і достатньо чітко 
виокремлено основні завдання вищої школи: 
«забезпечення органічного поєднання в освіт-
ньому процесі наукової та інноваційної діяль-
ності; створення необхідних умов для реалізації 
учасниками освітнього процесу їхніх здібностей 
і талантів; збереження та примноження мораль-
них, культурних, наукових цінностей і досягнень 
суспільства; поширення знань серед населення; 
підвищення освітнього й культурного рівня гро-
мадян; впровадження наукової діяльності шляхом 
проведення наукових досліджень і забезпечення 
творчої діяльності учасників освітнього процесу; 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації» 
(Закон України «Про вищу освіту», розділ 6,  
2014: 26).

Таким чином, всі освітні процеси значною 
мірою залежать від професійної компетентності 
викладача. Беручи до уваги нормативні акти й 
наукові дослідження, професійна компетентність 
сучасного викладача вищого навчального закладу, 
на нашу думку, залежить від сформованості 
наступних складових частин:

– особистісно-індивідуальної компетент-
ності, яку розглядаємо як здатність до особис-
тісного самовираження та самореалізації, без-

перервного здобуття нових знань і навичок, як 
сформованість внутрішніх мотивацій і ціннісних 
орієнтацій у взаємодії зі студентською молоддю, 
педагогічним колективом і громадськістю, як 
вияв особистої відповідальності за освіту й вихо-
вання студентської молоді, як вміння раціонально 
й оптимально організовувати свою трудову 
діяльність, самостійно приймати нестандартні 
рішення;

– психолого-педагогічної компетентності, 
яка передбачає знання вікових особливостей і 
психологічних закономірностей розвитку сту-
дентської молоді з метою цілеспрямованого вико-
ристання цих знань для максимального розкриття 
здібностей і всебічного розвитку особистості 
вихованця, комунікативну взаємодію викладача 
й студента. Окрім того, Л. Алексєєнко-Лемовська 
розглядає психолого-педагогічну компетентність 
як вміння створювати сприятливий мікроклімат у 
педагогічному колективі (Алексєєнко-Лемовська, 
2018: 21);

– фахової компетентності, що означає 
набуття фахової кваліфікації на достатньо висо-
кому рівні, здатність до професійного розвитку, 
вміння ефективно провадити навчально-мето-
дичну й науково-дослідну роботу. Фахова компе-
тентність, або науковці ще виділяють предметну 
(спеціальну) компетентність, як зазначає Л. Алек-
сєєнко-Лемовська, об’єднує знання в галузі дис-
ципліни, орієнтацію в сучасних дослідженнях, 
володіння методами викладання дисципліни, 
використання сучасних педагогічних технологій 
навчання (Алексєєнко-Лемовська, 2018: 20–21); 

– дослідницької компетентності як однієї 
з найважливіших складових професійного зрос-
тання викладача вищого навчального закладу, 
який володіє навичками науково-теоретичної 
та фахово-практичної діяльності. Формування 
дослідницької компетентності передбачає поєд-
нання певного комплексу знань, умінь і нави-
чок. Вона проявляється через творче й критичне 
мислення, окреслення системи індивідуальних 
і соціальних цінностей і пріоритетів, здатність 
орієнтуватися в різних ситуаціях невизначеності, 
поліпшення власних стратегій розв’язання питань, 
забезпечення певного рівня володіння новітніми 
технологіями (Мартиненко, Ковтун, 2014: 291). 
Дослідницьку компетентність М. Васильєва роз-
глядає як готовність фахівця до виконання певних 
дій у науково-дослідній роботі й пропонує пере-
лік здатностей, ґрунтуючись на важливості саме 
діяльнісного складника: використовувати наукові 
методи дослідження; виділяти актуальну нау-
кову проблему й знаходити шляхи її розв’язання;  
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формулювати гіпотезу дослідження, використо-
вуючи сучасні методи отримання та оброблення 
інформації; проводити експериментальне дослі-
дження та апробацію визначених наукових поло-
жень; аргументовано представляти отримані нау-
кові результати тощо (Васильєва, 2019: 127);

– інформаційної компетентності, яка перед-
бачає володіння інформаційними технологіями, 
уміння опрацьовувати різні види інформації та 
здатність ефективно її застосовувати в профе-
сійній діяльності. Інформаційну компетентність 
О. Бєсова розглядає як здатність особистості 
орієнтуватися в потоці інформації, знаходити й 
відбирати необхідний матеріал, класифікувати 
його, узагальнювати, критично до нього ста-
витися, на основі здобутих знань розв’язувати 
інформаційну проблему, пов’язану з професій-
ною діяльністю (Бєсова, 2014: 159). До складу 
інформаційної компетентності, як зазначає 
Н. Баловсяк, належать складові частини: інформа-
ційна, яка визначає здатність ефективної роботи  
з інформацією в різних формах її представлення; 
комп’ютерна, що визначає вміння та навички 
роботи із сучасною комп’ютерною технікою 
та програмним забезпеченням; процесуально-
діяльнісна, яка визначає здатність застосовувати 
сучасні засоби інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій до роботи з інформаційними ресурсами 
й розв’язання різноманітних задач (Баловсяк, 
2004: 26). В інформаційному суспільстві успішна 
професійна підготовка залежить від готовності  
й здатності спеціаліста сприймати, критично оці-
нювати й використовувати у власній професійній 
діяльності безперервний потік інформації, ство-
рювати новий інформаційний продукт, застосову-
вати інноваційні технології (Бабкіна, 2014: 150);

– соціальної компетентності, яку розумі-
ємо як здатність до соціальної взаємодії, колек-
тивної професійної діяльності, співробітництва, 
соціальної відповідальності за результати своєї 
праці. Становлення соціальної компетентності 
викладача неможливе поза процесом формування 
фахівця-професіонала, що зумовлює взаємоза-
лежність професійної та соціальної компетент-
ності. Формування соціальної компетентності 
фахівця, на думку Н. Глебової, має ґрунтуватись 
на ідеї взаємовпливів індивідуального й громад-
ського (Глебова, 2016: 72);

– громадянської компетентності, яку розгля-
даємо як сформованість громадянських якостей і 
цінностей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві 
як активного громадянина, реалізацію громадян-
ських знань, власних прав, свобод та обов’язків. 
Громадянська компетентність характеризується 

наступними показниками: знання про сутність 
громадянськості, розуміння сутності різних сус-
пільних явищ і процесів; обізнаність з пробле-
мами місцевої громади й здатність до їхнього 
розв’язання; уміння аналізувати й об’єктивно оці-
нювати соціальну ситуацію; усвідомлення своєї 
ролі в суспільстві як активного громадянина (Баб-
кіна, 2017). Громадянська компетентність роз-
глядається як сукупність громадянських знань і 
умінь у різних сферах суспільного життя, грома-
дянських цінностей, ставлень, установок (загаль-
нолюдських, демократичних, національних). 
Громадянську компетентність О. Пометун визна-
чає як інтегровану характеристику особистості, 
здатність, спроможність людини активно, відпо-
відально й ефективно реалізовувати громадянські 
права й обов’язки з метою розвитку демократич-
ного суспільства (Пометун, 2005). Сформованість 
громадянської компетентності особистості дозво-
ляє ефективно застосовувати здобуті громадянські 
знання, уміння, навички, досвід і бути здатною 
активно взаємодіяти в соціальному середовищі. 
Окрім того, викладач повинен не тільки бути 
активним громадянином, але й розвивати навички 
громадянської активності в студентів.

Таким чином, формування професійної компе-
тентності сучасного викладача вищого навчаль-
ного закладу залежить від поєднання зазначе-
них вище складових частин. Чим вищий рівень 
сформованості його професійних знань, навичок 
і умінь, тим ефективніше він впливатиме на освіт-
ній процес. Професійну компетентність викла-
дача доцільно розглядати як інтегровану характе-
ристику якостей його особистості для реалізації 
в професійній діяльності, що визначається необ-
хідним рівнем знань за фахом і педагогічною май-
стерністю. 

Висновки. Отже, професійна компетентність 
сучасного викладача вищого навчального закладу 
залежить від сформованості його особистісно-
індивідуальної, психолого-педагогічної, фахової, 
дослідницької, інформаційної, соціальної, гро-
мадянської компетентностей. Сучасний викла-
дач – це хороший педагог і психолог, висококва-
ліфікований фахівець, організатор, громадянин, 
особистісні якості й професійна майстерність 
якого є головними факторами його педагогічного 
впливу. У комунікативній взаємодії зі студентами 
викладач є не лише простим ретранслятором 
інформації та знань, але й сам повинен відпо-
відати вимогам морально-духовної особистості  
й активного громадянина. Саме тоді він виступає 
як вища цінність у системі соціальних орієнтацій 
та установок.
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