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МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 
Анотація. У статті проаналізовано підходи до визначення фено-

мена професійної компетентності: функціонально-діяльнісний, аксіоло-
гічний, універсальний, особистісно-діяльнісний; розкрито структуру клю-
чових компетенцій в освіті; визначено основні складові професійної ком-
петентності педагогів та форми методичної роботи, спрямовані на 
розвиток компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. У 
статті розкрито, що компетентнісна модель освіти випливає з модер-
нізації вітчизняної освіти, метою якої є підготовка особистості до 
життя, самовизначення, а також загальна підготовка до виконання всьо-
го спектру життєвих функцій. Необхідність розвитку методичної ком-
петентності вихователів дошкільних закладів у системі неперервної 
освіти зумовлена новими тенденціями в інформаційному суспільстві, 
повʼязаними з накопиченням наукових знань і необхідністю пошуку ефек-
тивних механізмів їх передачі та використання.  
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Розкрито поняття «компетентнісна модель освіти» – це акцен-
тування уваги освіти на результаті освіти. Як результат розгляда-
ється не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в про-
блемних ситуаціях. Під професійною компетентністю розуміється ком-
плексний ресурс особистості, який залежить від необхідного для цього 
набору професійних компетенцій. Включає у себе предметну (спеціаль-
ну), психолого-педагогічну, диференційовано-педагогічну, методичну, реф-
лексивну складові. 

Методична компетентність розглядається як компонент профе-
сійної компетентності майбутніх вихователів, тобто поняття «про-
фесійна компетентність» і «методична компетентність» співвідносять-
ся як загальне і часткове відповідно; забезпечує результативність про-
цесу навчання, оскільки дає змогу з наукової точки зору реалізовувати 
принципи, зміст, форми професійної підготовки; передбачає здатність 
до методичної рефлексії, вміння критично оцінювати і переосмислюва-
ти якості власної навчальної діяльності, аналізувати використовувані 
прийоми і вправи з точки зору їх доцільності й ефективності. 

 
Ключові слова: професійна компетентність, кваліфікаційні харак-

теристики, педагогічна діяльність, форми методичної роботи. 

 

Постановка проблеми. Зміни, що останніми роками відбуваються 

в сучасній системі освіти, зумовлені необхідністю підвищення кваліфі-

кації та професіоналізму педагога, його професійної компетентності. Ком-

петентнісна модель освіти випливає з модернізації вітчизняної освіти, 

метою якої є підготовка особистості до життя, самовизначення, а також 

загальна підготовка до виконання всього спектру життєвих функцій. У 

результаті цього відбувається переорієнтація оцінки результатів освіти з 

понять «освіченість», «вихованість», «підготовленість» на поняття «ком-

петентність», «компетенція». Один із найважливіших компонентів про-

фесійно-педагогічної компетентності – методична компетентність, яка 

охоплює галузь способів формування знань, умінь та встановлює залеж-

ність розвитку цієї компетентності від якості професійної діяльності. 

Необхідність розвитку методичної компетентності вихователів дошкіль-

них закладів у системі неперервної освіти зумовлена новими тенденці-

ями в інформаційному суспільстві, повʼязаними із накопиченням науко-

вих знань і необхідністю пошуку ефективних механізмів їх передачі та 

використання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетентнісна модель 

освіти у визначенні цілей і змісту освіти не є абсолютно новим явищем. 

Компетентнісний підхід як предмет наукового дослідження у системі 

вищої освіти охарактеризували Н. Бібік, О. Глузман, О. Локшина, О. Ов-

чарук, О. Пометун, О. Савченко та ін. Компетентнісна модель освіти роз-

робляється такими дослідниками, як А. Андрєєв, Е. Зеєр, І. Зимня, Дж. Ра-
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вен, В. Серіков, О. Соколова, А. Хуторський та ін. Науковці по-різному 

тлумачать сутність компетентнісного підходу. Н. Бібік (2004) наголо-

шує на необхідності переходу в навчанні з процесу на результат у ді-

яльнісному вимірі, забезпечення спроможності випускника відповідати 

новим запитам ринку праці, мати відповідний потенціал для практич-

ного розвʼязання життєвих проблем. На думку О. Глузмана (2009), ком-

петентнісний підхід полягає у зміщенні акценту з накопичування нор-

мативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в 

учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки та 

досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної прак-

тики. За О. Савченко (2010), загальною ідеєю компетентнісного підходу 

є компетентнісно-орієнтована освіта, спрямована на комплексне засвоє-

ння знань і способів практичної діяльності, завдяки яким людина успіш-

но реалізує себе в різних галузях життєдіяльності. А. Хуторський (2003) 

вводить поняття освітньої компетенції, під якою розуміє сукупність смис-

лових орієнтацій, знань, умінь і досвіду діяльності по відношенню до 

обʼєктів реальної дійсності. Н. Кузьміна (1990) в контексті педагогічної 

діяльності розглядає методичну компетентність як один з основних еле-

ментів професійної компетентності педагога, яка включає в себе компе-

тентність у галузі способів формування знань, умінь і навичок в учнів. 

Компетентний педагог добре володіє методикою викладання, чітко ви-

значає своє ставлення до різних методичних систем, володіє індивіду-

альним стилем діяльності в методиці (Адольф, 2005). 

Мета статті: визначити специфіку та зміст методичної компе-

тентності вихователів закладів дошкільної освіти як складової професій-

ної компетентності. 

Основний зміст статті. На початку ХХI ст. у вітчизняній освіті 

закріплюється компетентнісний підхід. Наприкінці минулого століття 

ЮНЕСКО окреслило коло компетенцій, які повинні розглядатися як ба-

жаний результат освіти третього тисячоліття. У доповіді «Освіта: при-

хований скарб» Жак Делор сформулював «чотири стовпи», на яких має 

ґрунтуватися освіта в XXI столітті: навчитися пізнавати, навчитися пра-

цювати, навчитися жити разом, навчитися жити, визначивши тим самим 

основні глобальні компетентності. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу на перший план ви-

сувається проблема підвищення професійної компетентності педагога зак-

ладу освіти. В рамках вимог до кадрових умов визначаються основні 

кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників. Кваліфікація 

вихователя закладу дошкільної освіти повинна відображати: загально-

культурну; загальнопрофесійну; професійну компетенцію.  

Оскільки педагогічна професія є одночасно перетворювальною і 

керуючою, поняття професійної компетентності педагога виражає єдність 
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його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної ді-

яльності і характеризує його професіоналізм. У звʼязку з цим професій-

на компетентність визначається рівнем прояву професійної готовності до 

реалізації професійної діяльності (Edwards & Nicoll, 2006). У психолого-

педагогічній літературі виділяється кілька підходів до визначення фено-

мена професійної компетентності, таких як: функціонально-діяльнісний, 

аксіологічний, універсальний, особистісно-діяльнісний. 

У межах функціонально-діяльнісного підходу компетентність опи-

сується як єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення 

педагогічної діяльності, до виконання професійних функцій, при якій 

основні параметри задаються функціональною структурою педагогічної 

діяльності. 

Аксіологічний підхід дає змогу розглядати професійну компетент-

ність як освітню цінність, що передбачає введення людини в загально-

культурний світ цінностей, у просторі якого вона реалізує себе як фа-

хівець і професіонал. 

Згідно з універсальним підходом, професійна компетентність повʼя-

зується, з одного боку, з базовою кваліфікацією фахівця, з іншого – до-

помагає людині зорієнтуватися у широкому колі питань, не обмежених 

спеціалізацією. Це забезпечує соціальну і професійну мобільність особис-

тості, відкритість до змін і творчого пошуку, здатність до самовираження, 

самотворення, самоосвіти. 

У межах особистісно-діяльнісного підходу розглядається праця і 

особистість педагога як людини в професії через специфіку педагогічної 

діяльності, яка передбачає взаємодію з іншими людьми і вплив на них. 

Як зазначає К. Безукладников, «професійна компетентність – це психо-

логічне новоутворення, що включає в себе поряд з когнітивним і поведін-

ковим аспектами довготривалу готовність до професійної діяльності як 

інтегративну властивість особистості» (Безукладников, Крузе, & Оскол-

кова, 2011). 

Компетентнісна модель здійснює спробу внести особистісний сенс 

в освітній процес і протистоїть «психологічному» підходу. «Особистісні 

знання являють собою не тільки використання засвоєного, прочитаного 

в якості деякої «цінності», але знання в сенсі участі в своєму житті» 

(Боришевський, Пилипенко, & Пенькова, 2013). Компетентнісна модель 

освіти «... означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої пара-

дигми з переважної трансляції та освоєння знань, умінь і навичок на 

створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, що сприяють 

формуванню особистості, здібностей адаптуватися в умовах багатофак-

торного соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно та 

комунікаційно насиченого простору» (Бібік, Ващенко, Локшина, & Ов-

чарук, 2004). 
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Компетентнісна модель освіти – це акцентування уваги освіти на 

результаті освіти. Результатом розглядається не сума засвоєної інфор-

мації, а здатність людини діяти в проблемних ситуаціях. Можна виділи-

ти принципи даної моделі: 

1) принцип підпорядкування знання вмінню і практичній потребі;  

2) адаптація завдань освіти щодо підготовки до життя;  

3) орієнтація на безперервність освіти та самоосвіти протягом усього 

життя. 

У педагогічній літературі відсутня єдина точка зору на зміст по-

нять «компетенція», «компетентність». Компетенція – особистісні і між-

особистісні якості, здібності, навички і знання, які виражені в різних фор-

мах і ситуаціях роботи і соціального життя.  

Сьогодні поняття «компетентність» розширено, до нього включені 

особистісні якості людини. Під компетентністю мається на увазі володі-

ння людиною відповідною компетенцією, що включає особистісне став-

лення до неї і предмету діяльності.  

Компетентність, як зазначає О. Глузман (2009), охоплює не тільки 

когнітивну та операціонально-технологічну складові, а й мотиваційну, 

етичну, соціальну, поведінкову, містить результати навчання, систему 

ціннісних орієнтацій, тому компетентності формуються не тільки під час 

навчання, а й під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо. 

Дослідження проблем компетентнісного підходу в загальній освіті 

проведено А. Хуторським, який, визначивши поняття освітніх компетен-

цій, пропонує їх трирівневу ієрархію: 1) ключові компетенції – стосу-

ються загального (метапредметного) змісту освіти; 2) загальнопредметні 

компетенції – належать до певного кола навчальних предметів і освітніх 

галузей; 3) предметні компетенції – часткові стосовно двох попередніх 

рівнів компетенції, мають конкретний опис і можливість формування у 

межах навчальних предметів. Автором подано перелік ключових освіт-

ніх компетенцій, визначених «на основі головної мети загальної освіти 

структурного уявлення соціального досвіду і досвіду особистості, а також 

основних видів діяльності дитини, що дозволяють їй опановувати соці-

альним досвідом, отримувати навички життя і практичної діяльності тим-

часовому суспільстві» (Хуторський, 2003). З таких позицій ключових 

освітніх компетенцій стає вже сім: ціннісно-смислова, загальнокультур-

на, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, соціально-тру-

дова та особистісного вдосконалення. Вони не суперечать ключовим 

компетенціям, виділеним радою Європи, і можуть реалізовуватися у 

практиці дошкільної освіти. 

Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від умі-

ння і здатності кожного педагога мобілізувати власні зусилля на сис-

тематичну розумову роботу, раціонально будувати свою діяльність, ке-
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рувати своїм емоційним і психологічним станом, використовувати свій 

потенціал, проявляти творчу активність. Наведемо структуру ключових 

компетенцій в освіті:  

–  навчальні компетенції – організація процесу вивчення і вибору 

власної траєкторії освіти, розвʼязання навчальної та самоосвітньої проб-

леми, визначення і запровадження освітнього досвіду, прийняття на се-

бе відповідальності за одержувану освіту; 

–  дослідницькі компетенції – отримання і обробка інформації, звер-

нення до різних джерел і їх використання, організація експертних кон-

сультацій, підготовка та обговорення різних видів матеріалів у різнома-

нітних аудиторіях, використання нормативних документів і їх система-

тизація у самостійно організованій діяльності;  

–  соціально-особистісні компетенції – критичний огляд того чи 

того аспекту розвитку суспільства, визначення звʼязку між сучасними та 

минулими подіями, усвідомлення важливості політичного й економіч-

ного контекстів освітніх і професійних ситуацій, оцінювання соціальних 

подій, повʼязаних зі здоровʼям, споживанням та навколишнім середови-

щем, розуміння творів мистецтва і літератури;  

–  комунікативні компетенції – вислуховування і взяття до уваги 

поглядів інших людей; розуміння і вміння говорити, читати і писати на 

декількох мовах; виступати на публіці, дискутувати. 

Необхідною складовою професіоналізму людини є професійна ком-

петентність. Сучасні підходи і трактування професійної компетентності 

досить різні. У зарубіжній літературі сьогодні переважають визначення 

професійної компетентності як «поглибленого знання», «стану адекват-

ного виконання завдання», «здібності до актуального виконання діяль-

ності». Для придбання професіоналізму потрібні відповідні здібності, 

бажання і характер, готовність постійно вчитися і вдосконалювати свою 

майстерність (Sharmahd, Peeters, & Bushati, 2018). 

Під професійною компетентністю розуміється сукупність про-

фесійних і особистісних якостей, необхідних для успішної педагогічної 

діяльності. Найчастіше поняття професійної компетентності вживається 

інтуїтивно для вираження високого рівня кваліфікації та професіона-

лізму. У педагогіці цю категорію розглядають або як похідний компо-

нент від «загальнокультурної компетентності» (М. Розов, О. Бондарев-

ська), або як «рівень освіченості фахівця» (Б. Гершунський, А. Щека-

тунова).  

Розвиток професійної компетентності – це розвиток творчої інди-

відуальності, сприйнятливості до педагогічних інновацій, здібностей адап-

туватися до зміни педагогічного середовища.  

Професійна компетентність педагога – це здатність розвʼязувати 

професійні проблеми, завдання в умовах професійної діяльності; сума 
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знань і вмінь, яка визначає результативність і ефективність праці, ком-

бінація особистісних і професійних якостей. Визначається мотивованим 

прагненням до безперервної освіти і самовдосконалення, творчим і від-

повідальним ставленням до справи. Бути компетентним означає вміти 

мобілізувати у певній ситуації отримані знання та досвід. Компетент-

ність фахівця-педагога проявляється у знаннях, обізнаності, авторитеті в 

педагогічній галузі. Некомпетентність виявляється у невмінні передба-

чити варіанти розвитку процесу в практичній педагогічній діяльності.  

Компетентного педагога характеризують знання у своїй предмет-

ній галузі; особистісно-гуманістична орієнтація; володіння сучасними 

педагогічними технологіями; здатність до інтеграції з досвідом; креатив-

ність у професійній сфері; наявність рефлексивної культури.  

Професійно компетентний педагог на високому рівні здійснює пе-

дагогічну діяльність, педагогічне спілкування, досягає стабільно висо-

ких результатів у розвитку та вихованні.  

Відповідно до визначення поняття «професійна компетентність», 

оцінювання рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

пропонується здійснювати з використанням трьох критеріїв: володіння 

сучасними педагогічними технологіями та їх застосування у професій-

ній діяльності; готовність розвʼязувати професійні предметні завдання; 

здатність контролювати свою діяльність відповідно до прийнятих пра-

вил і норм. 

Таким чином, під професійною компетентністю розуміється ком-

плексний ресурс особистості, який залежить від необхідного для цього 

набору професійних компетенцій. Різними авторами розроблені різні 

моделі і варіанти компонентного складу професійної компетентності 

педагога.  

Так, у межах професійної компетентності Н. Кузьміна (1990) виді-

ляє пʼять її елементів: спеціальну компетентність у галузі дисципліни; 

методичну компетентність у галузі способів формування знань, навичок, 

умінь; психолого-педагогічну компетентність у сфері навчання; дифе-

ренційно-психологічну компетентність у галузі мотивів, здібностей, спря-

мованості; аутопсихологічну компетентність. 

В. Адольф до змісту професійної компетентності включає особис-

тісне ставлення до своєї майбутньої професійної діяльності. Професійна 

компетентність педагога – це володіння необхідною сумою знань, на-

вичок, умінь, що визначають сформованість педагогічної діяльності та 

педагогічного спілкування. Зі свого боку, професійна компетентність 

визначається як цілісна багаторівнева і багатофункціональна система 

взаємоповʼязаних компетентностей, частиною якої виступає методична 

компетентність. До структури професійної компетентності педагога нау-

ковець включає такі компоненти: теоретико-методологічний, культуро-
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логічний, предметний, психолого-педагогічний, технологічний. Профе-

сійна компетентність визначається, головним чином, рівнем власної про-

фесійного освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її 

мотивованим прагненням до безперервної самоосвіти та самовдоскона-

лення, творчим і відповідальним ставленням до справи (Адольф, 2005). 

У трактуванні В. Сластьоніна, визначення професійної компетентності ви-

словлює єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педа-

гогічної діяльності, при цьому якість розвʼязання педагогічних завдань 

визначається рівнем професійної компетенції педагога, його майстернос-

ті (Сластенин, Исаев, & Шиянов, 2002). У науковій літературі викорис-

товуються обидва терміни: педагогічна компетентність (Л. Мітіна) і про-

фесійна компетентність (В. Сластьонін), іноді ці терміни обʼєднуються: 

професійно-педагогічна компетентність (Г. Сухобська). Багато сучасних 

дослідників виділяють у структурі професійної педагогічної компетент-

ності методичну. 

Методичну компетентність дослідники розглядають як здатність 

розпізнавати і розвʼязувати методичні завдання, проблеми, що виника-

ють у ході педагогічної діяльності. Т. Гущина (2001) визначає методич-

ну компетентність як сукупність методичних знань, операційно-методич-

них і психолого-педагогічних умінь, що формуються у процесі профе-

сійної підготовки педагога, а також технологічної готовності професій-

но використовувати в навчальному процесі сучасні інформаційні та ко-

мунікаційні навчальні технології, методики і прийоми, адаптуючи їх до 

різних педагогічних ситуацій. Методична компетентність формується у 

процесі професійної підготовки педагога і, як результат, формує його ці-

ннісні орієнтири, а також готовність до творчої самореалізації в педа-

гогічній діяльності. Методична компетентність передбачає здатність до 

методичної рефлексії, вміння критично оцінювати і переосмислювати 

якості власної навчальної діяльності, аналізувати прийоми і вправи, що 

використовуються, з точки зору їх ефективності  

Поряд із методичною компетентністю дослідники називають ме-

тодичну культуру (Березюк & Власенко, 2013). Методична культура вклю-

чає в себе знання результативних методик навчання і виховання, струк-

тури і змісту методичної діяльності, володіння методичною терміноло-

гією. Виходячи з уявлень про методичну компетентність та визначення 

методичної культури, вбачається можливим розглядати методичну куль-

туру як невідʼємну частину методичної компетентності.  

Таким чином, професійна компетентність педагога включає в себе 

предметну (спеціальну), психолого-педагогічну, диференційовано-педа-

гогічну, методичну, рефлексивну складові. 

Предметна (спеціальна) компетентність обʼєднує: знання у галу-

зі дисципліни; орієнтацію в сучасних дослідженнях; володіння мето-
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диками викладання дисципліни (вміння орієнтуватися у розмаїтті різних 

методів і прийомів навчання); використання сучасних педагогічних тех-

нологій навчання. 

Психолого-педагогічну компетентність розглядаємо як володіння 

базовими психолого-педагогічними знаннями і вміннями, які зумовлю-

ють успішність розвʼязання широкого кола виховних та освітніх завдань; 

уміння виявляти індивідуальні здібності дітей і будувати освітній про-

цес з їх урахуванням; уміння виявляти прогалини в знаннях і вміннях 

дітей, реалізувати індивідуальні способи роботи з ліквідації прогалин; 

уміння встановлювати педагогічно доцільні взаємини з дітьми, колега-

ми, батьками; вміння створювати сприятливий мікроклімат у педагогіч-

ному колективі. 

Диференційно-психологічна компетентність означає вміння виявля-

ти особистісні особливості, установки і спрямованість дітей, визначати і 

враховувати емоційний стан людей, уміння грамотно будувати відно-

сини з керівниками, колегами, дітьми, батьками. 

Методична компетентність – це вміння планувати, відбирати, 

синтезувати і конструювати навчальний матеріал; уміння організовува-

ти різні форми занять; уміння реалізовувати діяльнісний підхід до нав-

чання і вміння організувати навчальну роботу; вміння застосовувати ін-

новаційні технології навчання; кваліфіковане застосування здоровʼязбе-

режувальних технологій навчання; вміння використовувати прийоми 

педагогічної техніки при формуванні ключових компетенцій; уміння ор-

ганізовувати самостійну роботу на заняттях. 

Під рефлексією педагогічної діяльності або аутопсихологічна ком-

петентність розуміємо вміння усвідомлювати рівень власної діяльнос-

ті, своїх здібностей, знання про способи професійного вдосконалення, 

вміння бачити причини недоліків у своїй роботі, бажання самовдоско-

налюватися. 

Професійна компетентність педагога формується у закладі вищої 

освіти, однак її розвиток може здійснюватися тільки в процесі педаго-

гічної діяльності. Педагогічна практика стимулює формування профе-

сійної компетентності. Більшість дослідників відзначають, що серед про-

фесійних труднощів, які доводиться долати на практиці, найбільш типо-

вими є труднощі методичного характеру.  

Загалом, методична підготовка вихователя закладу дошкільної осві-

ти ‒ це процес і результат оволодіння системою методичних знань, на-

вичок і умінь і готовність до їх реалізації у професійній діяльності.  

Таким чином, методичну компетентність визначають як сформо-

вану на базовому рівні (підготовка бакалавра педагогічної освіти) здат-

ність і готовність до проектування і здійснення навчального процесу, а 

також до рефлексії власної викладацької діяльності.  
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Зміст методичної компетентності визначається структурою провід-

ної діяльності педагога, що дає підставу говорити про неї як про функ-

ціональний компонент і мету підготовки бакалавра педагогічної освіти. 

Основними формами методичної роботи, спрямованими на розви-

ток компетентності вихователів закладів дошкільної освіти, виступають:  

‒ постійний навчальний семінар з питань запровадження держав-

ного стандарту дошкільної освіти;  

‒ семінари-практикуми;  

‒ організація індивідуальних і групових консультацій педагогів із 

метою надання адресної ефективної методичної допомоги вихователям 

з питань організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;  

‒ організація діяльності творчої групи з планування педагогами 

освітньої роботи з дітьми;  

‒ майстер-класи з метою підвищення професійної компетентності 

педагогів, які мають невеликий стаж роботи, обміну передовим педагогіч-

ним досвідом;  

‒ відкритий показ освітньої діяльності педагогами закладу дошкіль-

ної освіти, що мають невеликий стаж роботи;  

‒ самоосвіта педагогів (розширення і поглиблення знань, удоско-

налення наявних і придбання нових навичок і умінь); 

‒ проходження різних курсів підвищення кваліфікації для всіх ка-

тегорій педагогічних працівників; 

‒ проведення відкритих заходів з обміну досвідом педагогічної 

діяльності з педагогами закладів дошкільної освіти на різних рівнях райо-

нних методичних обʼєднань (міських, районних, регіональних).  

При цьому велике значення має бажання педагога – вихователя зак-

ладу дошкільної освіти пізнавати і самореалізовуватися. 

Висновки. Таким чином, вищевикладене дає підставу зробити вис-

новок, що в структурі професійно-педагогічної компетентності майбут-

нього вихователя провідна роль належить методичній компетентності, 

оскільки її сформованість допомагає розвʼязувати професійні завдання у 

процесі реалізації цілей освіти, виховання і розвитку дітей.  

Методична компетентність розглядається як компонент професій-

ної компетентності майбутніх вихователів, тобто поняття «професійна 

компетентність» і «методична компетентність» співвідносяться як загаль-

не і часткове відповідно. Методична компетентність забезпечує резуль-

тативність процесу навчання, оскільки дає змогу з наукової точки зору 

реалізовувати принципи, зміст, форми професійної підготовки. Мето-

дична компетентність передбачає здатність до методичної рефлексії, вмі-

ння критично оцінювати і переосмислювати якості власної навчальної 

діяльності, аналізувати використовувані прийоми і вправи з точки зору 

їх доцільності й ефективності. 
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Перспективу подальших розвідок цього питання вбачаємо у ви-

значенні характеристик та компонентного складу методичної компетент-

ності вихователів закладів дошкільної освіти у системі неперервної освіти. 
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METHODOLOGICAL COMPETENCE OF EDUCATORS  

AT PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION  

AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

 

Abstract. The profession of the pedagogue means transforming and 

managing simultaneously. In order to manage the process of individual deve-

lopment, it is necessary to be competent. The notion of professional compe-

tence of a pedagogue expresses unity of his/her theoretical and practical rea-

diness to the integral structure of a personality and describes his/her profes-

sionalism.  

Content of professional competence of a pedagogue of one or another 

major is determined by qualification characteristics. It constitutes a normative 

model of a pedagogue’s competence, reflecting theoretically substantiated pro-

fessional knowledge, abilities and skills. A qualification characteristic is, in 

fact, a compilation of generic requirements to a pedagogue at the level of his/ 

her theoretical and practical experience. By conditional separation of profes-

sional competence from other personal transformations we mean that acqu-

isition of knowledge is not a goal in itself but a very important condition for 

production of «knowledge in action», i.e. abilities and skills as a main crite-
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rion of a professional readiness. Understanding the essence of pedagogical 

abilities makes it possible to comprehend their internal structure, i.e. an in-

terdependent connection between actions (components of abilities) as relati-

vely individual personal abilities.  

Professional competence of a pedagogue is a complex and faceted pro-

cess based on not only general pedagogical principles, but on modern requ-

irements to the training of a young specialist. 

In modern researches, terms «methodological competency» and «me-

thodological competence» are often used as synonymous.  

Methodological competence of teachers in preschool educational insti-

tutions is an integral multilevel professional meaningful characterization of 

the teacher’s personality and activities, which is based on effective profes-

sional experience; it displays the system level of functioning for methodo-

logical, teaching and research knowledge, skills, experience, motivation, abi-

lities and readiness to the creative fulfillment in scientific, methodological and 

pedagogical activity in general, provides the best combination of professional 

practices in teaching activity. 

The structure of the competence of the specialist involves experience 

(knowledge, skills), orientation (needs, values, motives and ideals) and quality 

(ability to synergetic manifestations, adaptation, scaling and interpretation, self-

development, integration, transfer of knowledge from one branch to another). 

The structure of methodical competence as the result of the training of 

future educators of pre-school institutions is due to its components being the 

key, basic, special and partly professional competencies, each of which has a 

cognitive, activity and personal aspect. 

As a result, professional competence of a pedagogue can be presented 

as unity of his/her theoretical and practical readiness.  

 

Keywords: professional competence, qualification characteristics, pe-

dagogical activities, forms of methodological work. 
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