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В сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус 

викладача вищої школи, його освітні функції, відповідно зростають і вимоги 

до його професійної компетентності, рівня його професіоналізму. Ми 

вважаємо, що показниками значущості професійної компетентності є зміни, 

що відбувалися в сфері суспільної свідомості в різні періоди історії. А саме 

професійній компетентності й педагогічній культурі притаманні великі 

можливості розвитку та стабільності суспільства, оскільки вони є, наприклад, 

гарантом для вирішення проблемних питань між старшим та молодшим 

поколіннями, сприяють адаптації до нових умов, більш ефективному процесу 

соціалізації особистості тощо. 

Отже, сучасна ситуація суспільного розвитку актуалізувала 

необхідність всебічного вивчення такого феномену, як «професійна 

компетентність викладача». 

Питаннями педагогічної компетентності займалися такі дослідники як 

В. Адольф, Ю. Варданян, О. Гура, І. Зязюн, І. Колесникова, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, Л. Мітіна, Е. Рогов, Є. Сахарчук, В. Сєриков, В. Синенко, 

А. Щербаков та ін. У наш час у науці відсутній однозначний підхід до 

визначення понять «компетентність», «професійна компетентність». Вчені 

визначають професійну компетентність як певний психічний стан, що 

дозволяє діяти самостійно й відповідально, як оволодіння людиною 

здатністю й уміннями виконувати визначені професійні функції (А. 

Маркова); як професійну готовність та здатність суб’єкту праці до виконання 



задач і обов’язків щоденної діяльності (К. Абульханова). На думку науковців, 

показниками професійної компетентності є загальна сукупність об’єктивно 

необхідних знань, умінь та навичок; уміння правильно їх застосувати під час 

виконання своїх функцій; знання й прогнозування можливих наслідків 

певних дій; результат праці людини; практичний досвід; гнучкість методу; 

критичність мислення; а також професійні позиції, індивідуально-

психологічні якості.  

Дослідник В. Адольф стверджує, що "професійна компетентність – це 

складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 

особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність 

побудови навчально-виховного процесу" [1, с. 118]. Вчений Д. Савельєв 

вважає, що професійна компетентність може бути окреслена як здатність 

посадової особи успішно реалізувати завдання, що відносяться до її 

компетенції. Близьким до такого тлумачення професійної компетентності є 

визначення науковця В. Весніна, який окреслює професійну компетентність 

як здатність працівника якісно й безпомилково виконувати свої функції, як у 

звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно опановувати нові знання й 

швидко адаптуватися до змінних умов [4, с. 59]. Пов’язування професійної 

компетентності з властивостями, якостями, новоутвореннями особистості є 

характерними для наукових праць Н. Яковлевої, Л. Анциферової, Д. 

Завалишиної, Є. Рибалко. Дослідник В. Кричевський визначає професійну 

компетентність як сукупність певних ознак: наявність знань для успішної 

діяльності; усвідомлення значущості вказаних завдань для майбутньої 

професійної діяльності; набір операційних умінь; володіння алгоритмами 

вирішення професійних завдань; здатність до творчості у вирішенні 

професійних завдань. Вчений виділяє чотири види професійної 

компетентності: функціональна (реалізація професійних знань), 

інтелектуальна (здатність до аналітичного мислення й комплексного підходу 

до виконання своїх обов’язків), ситуативна (діяльність залежно від 



професійної ситуації), соціальна (реалізація комунікативних та інтеграційних 

здібностей). 

Найбільше визначень професійної компетентності, безумовно, 

стосується досліджень у галузі професійної педагогічної компетентності. Так 

Н. Кузьміна окреслює її як сукупність таких компонентів: спеціальна 

компетентність; методична компетентність у галузі способів формування 

знань, умінь і навичок учнів; психолого-педагогічна компетентність; 

рефлексія професійної діяльності.  

На наш погляд, професійна компетентність викладача вищого 

навчального закладу є складною особистісно-професійною системнісною 

якістю, яка забезпечує на особистісному рівні його самоорганізацію 

відповідно до вимог професійної діяльності у вищому навчальному закладі і 

виявляється в актуальному стані у формі професійної компетентності [3, с. 

304]. Структура професійної компетентності також повинна періодично 

видозмінюватися, корегуватися в зв’язку зі стрімким розвитком науки й 

практики. Питання визначення змісту, форм, рівнів, механізмів та структури 

«професійної компетентності» викладача вищої школи потребують постійної 

розробки, систематизації, аналізу й узагальнення. 
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