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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО КОМПОНЕНТА  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У статті уточнено сутність і структуру феномена «професійна компетентність» учителя поча-
ткової школи; уточнено значення і змістове наповнення особистісного компонента професійної компе-
тентності вчителя початкової школи в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Відповідно 
до Державного Стандарту початкової освіти, Концепції «Нової Української Школи» визначено особисті-
сні якості й ціннісні спрямування здобувачів освіти, які покладені в основу ключових компетентностей.  

У статті доведено, що створення ефективного освітнього середовища для розвитку особистісних 
якостей у здобувачів освіти уможливлюється через доцільне застосування інтеграції підходів індиві-
дуального, особистісно-орієнтованого підходів, а також принципу гуманізації змісту освіти. Визначено, 
що формування особистісних якостей здобувачів освіти неможливо застарілими авторитарними під-
ходами. В контексті дослідження доведено, що необхідною умовою викладання стає створення суб’єкт-
суб’єктної взаємодії педагога й учня. 

Теоретичне й практичне дослідження процесу формування особистісного компонента професійної 
компетентності дозволило виявити чотири послідовні рівні: низький, середній, достатній і високий.  

Ключові  слова :  структура професійної компетентності, Нова Українська Школа, рівень сформо-
ваності особистісного компонента вчителя початкової школи. 

Постановка проблеми. У зв’язку з адаптаці-єю України до світових освітніх вимог питання професійного становлення вчителя початкової школи стають більш важливими. Відповідно до сучасних нормативних документів спільними для ключових компетентностей є здатності, що спи-раються на особистісні якості й ціннісні спряму-вання. Отже, дослідження питання формування особистісного компонента професійної компетен-тності в контексті Нової Української Школи є ак-туальним й своєчасним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над різними аспектами питання формування про-фесійної компетентності педагога працюють нау-ковці: В. Н. Введенський [1; 2], О. А. Дубасенюк [3], О. Л. Зубков [5], Л. В. Коваль [6], А. І. Кузьминсь-кий [9], В. Р. Пасічник [14], О. С. Фесенко [21], В. В. Сорочан [19], О. М. Семеног [17], С. О. Сисоєва [18]. На важливість особистісних якостей особис-тості педагога акцентовано увагу в дослідженнях О. Г. Злобіної [4], Н. М. Ніколайчука [11], В. М. Під-

дячого [15]. Тематика нашого наукового пошуку значною мірою доповнює дослідження названих авторів, дає змогу уточнити значення особистіс-ного компонента в структурі професійної компе-тентності вчителя початкової школи, визначити місце ціннісних якостей особистості в сучасних нормативних документах Нової Української Шко-ли, розкрити особливості інтеграції гуманно-особистісного та індивідуального підходів для ефективного формування ціннісних якостей здо-бувачів освіти Нової Української Школи. 
Постановка завдання. Метою статті є уточ-нення структури професійної компетентності вчителя Нової Української Школи, дослідження рівня сформованості особистісного компонента у структурі професійної компетентності вчителів. 
Виклад основного матеріалу. Професійне становлення вчителя початкової школи, регламе-нтоване новими стандартами, «передбачає фор-мування нових компетентностей», «становлення нової моделі вчителя» [20, с. 42; 22, с. 336; 7, с. 90]. 
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Професійна компетентність учителя початкової школи визначає здатність ефективно розв’язува-ти стандартні та проблемні ситуації внаслідок єдності теоретичної й практичної готовності пе-дагога до здійснення педагогічної діяльності.  Група спеціальних компетентностей відобра-жає відповідну специфіку певного предмета і роз-кривається через природничу, математичну, мов-ну та інші компетентності. Базові універсальні компетентності спираються на фундаментальну професійну підготовку з психології, педагогіки, філософії, валеології. Кожен компонент професій-ної компетентності визначається як самостійне динамічне утворення, яке характеризується інди-відуальними і загальними ознаками. В загальному широкому розумінні «компе-тентність» являється складною динамічною хара-ктеристикою особистості, базується на отримані знання та уміння до певної діяльності через вико-нання певних процедур та операцій. Результатив-но-діяльнісний характер «компетентності» визна-чає отриманий певний життєвий досвід і спира-ється на сформовані особистісні риси та якості. Зазначимо, що рівень сформованості складників професійної компетентності залежить від особис-тісних якостей, творчих поглядів, ціннісних спря-мувань педагогів.  Ціннісні якості особистості вчителя відігра-ють мотиваційну роль у процесі професійного самовиховання й саморозвитку, впливають на здатність до самооцінки, самоаналізу, самоконт-ролю, саморегуляції вчителя початкової школи. Н. Ю. Самойленко зазначає, що саме ціннісно-мотиваційна сфера виявляється рушійною силою, яка спрямовує і регулює професійну поведінку та спілкування; сприяє усвідомленню власних пот-реб у постійному розвитку і вдосконаленні; впли-ває на формування індивідуального стилю мето-дичної діяльності та позитивного ставлення до педагогічної професії в цілому [7, с. 12; 15, с. 45; 16, с. 8]. Теоретичні розвідки дозволяють розши-рити межі поставленої проблематики: в умовах сьогодення важливо акцентувати увагу на форму-ванні особистісного складника разом із мотива-

ційним професійної компетентності вчителя по-чаткової школи.  Показниками критерію сформованості особи-
стісних якостей є: 

– позитивна мотиваційно-ціннісна спрямо-ваність педагога (потреби і прагнення до: удосконалення своєї індивідуальності); 
– професійно-важливі якості і цінності осо-бистості. Проаналізуємо ступінь сформованості особи-стісного компонента професійної компетентності вчителів початкової школи за критерієм «сформо-ваності особистісних якостей» (табл. 1).  Для критерію «сформованості особистісних якостей» розраховували його середнє значення Х за формулою: Х = (1 х n1 + 2 х n2 +3 х n3 + 4 х n4) /  (n1 + n2 +n3 + n4) де п1 – кількість вчителів, що відповідають низь-кому рівню; п2 – кількість вчителів, що відповіда-ють середньому рівню; п3 – кількість вчителів, що відповідають достатньому рівню; п4 – кількість вчителів, що відповідають високому рівню. Сфор-мованість особистісного компонента професійної компетентності вчителів оцінювалася за чотири-бальною шкалою: високий рівень (4 бали), доста-тній рівень (3 бали), середній рівень (2 бали), ни-зький рівень (1 бал). Аналізуючи отримані данні, зазначимо, що низький рівень показника «позитивна мотивацій-но-ціннісна спрямованість педагога» було виявле-но у 21,33 % вчителів; середній – у 50,66 %; доста-тній рівень показника був характерним для  21,33 %; високий рівень показника було виявлено у 6,66 % вчителів. За показником «професійно-важливих якості і цінності особистості» низький рівень було вияв-лено у 38,00 %; середній – у 38,66 %; достатній рівень показника був характерним для 16,0 % вчителів; високий рівень показника було виявле-но у 7,33 %. Результати анкетувань свідчать, що найнижчий результат вчителі продемонстрували за показником «позитивна мотиваційно-ціннісна спрямованість педагога».  

Таблиця 1 – Ступінь сформованості особистісного компонента професійної компетентності за критерієм 
«сформованості особистісних якостей» 

Показники Рівні високий (4) достатній (3) середній (2) низький (1) абс. % абс. % абс. % абс. % Позитивна мотиваційно-ціннісна спрямо-ваність педагога 10 6,66 32 21,33 76 50,66 32 21,33 професійно-важливі якості і цінності осо-бистості 11 7,33 24 16,00 58 38,66 57 38,00 Всього за критерієм 21 7,00 56 18,66 134 44,66 89 29,66 Середній бал за критерієм xЕ = 2,03 
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Висновки і перспективи досліджень. Найбі-льша загальна кількість вчителів початкової шко-ли – 134 особи (44,66 %) відповідає середньому рівневі сформованості особистісного компонента професійної компетентності. Зазначимо, що сере-дній бал за критерієм становить 2,03 – це свід-чить про недостатньо сформований особистісний компонент. У педагогів відсутня чітка усвідомле-ність мотивів і потреб до удосконалення власних 

особистісних якостей як важливої складової про-фесійної компетентності. Підвищити рівень «сформованості особистісних якостей» вчителів можливо введенням спецкурсу «Формування осо-бистісного компонента професійної компетентно-сті педагога», в якому основну увагу приділено світовим освітнім тенденціям, досвіду педагогів-класиків, концепціям морально-етичних норм в галузі природничих наук. 
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Оксана Фесенко, Вячеслав Шинкаренко. Формирование личностных компонентов профес-

сиональной компетентности учителя начальной школы в контексте новой Украинской школы 
В статье доказано, что создание эффективной образовательной среды для развития личностных 

качеств у субъектов образования становится возможным в результате целесообразного применения 
интеграции подходов индивидуального, личностно-ориентированного, а также принципа гуманизации 
содержания образования. Определено, что формирование личностных качеств соискателей образова-
ния невозможно устаревшими авторитарными подходами. В контексте исследования доказано, что 
необходимым условием преподавания становится создание субъект-субъектного взаимодействия педа-
гога и ученика. 

Ключевые  слова :  структура профессиональной компетентности, Новая Украинская Школа, уро-
вень сформированности личностного компонента учителя начальной школы. 

 
Oksana Fesenko, Vyacheslav Shinkarenko. The formation of the personal components of the pro-

fessional competence of an elementary school teacher in the context of the new Ukrainian school 
The essence and structure of the phenomenon of «professional competence» of elementary school teacher are 

specified in the article; the meaning and meaningful content of the personal component of professional compe-
tence of elementary school teacher in the research of domestic and foreign scientists are specified. According to 
the State Standard of Primary Education, the Concept of the New Ukrainian School defines the personal qualities 
and values of the educational recipients that underlie the key competences. 

In the article it is proved that creation of effective educational environment for development of personal 
qualities in the educational establishments is possible due to expedient application of integration of approaches of 
individual, personality-oriented approaches, as well as principle of humanization of the content of education. It 
has been determined that the formation of personal qualities of educational recipients is impossible with outdated 
authoritarian approaches. In the context of the research it is proved that the creation of subject-subject interac-
tion between teacher and student becomes a necessary condition of teaching. 

Indicators of the criterion of formation of personal qualities (positive motivational and value orientation of 
the teacher; professionally important qualities and values of the personality) have been revealed. 
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Let us analyze the degree of formation of the personal component of professional competence of elementary 
school teachers on the criterion of "formation of personal qualities"It is established that "competence" is a com-
plex dynamic characteristic of the individual, based on the acquired knowledge and ability to certain activities 
through the implementation of certain procedures and operations. 

A theoretical and practical study of the process of formation of a personal component of professional compe-
tence has revealed consecutive levels: low, medium, sufficient and high.  

Based on the ascertainment experiment, it was established that teachers lack a clear awareness of motives 
and needs to improve their personal qualities as an important component of professional competence. It is re-
vealed that the level of "formation of personal qualities" of teachers can be increased by introduction of the spe-
cial course "Formation of the personal component of professional competence of the teacher" 

Keywords :  structure of professional competence, New Ukrainian School, level of formation of personal com-
ponent of elementary school teacher. 
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