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Професійно-педагогічна комунікація як основна форма 

педагогічного процесу 
Професійна компетентність педагога є процесуальним і результативним 

показником, оскільки визначає здатність та готовність фахівця виконувати 

особисту професійну діяльність. Безпосередньо до професійної компетентності 

педагога відносяться педагогічна діяльність, педагогічне спілкування та 

особистість педагога [3]. 

Проблему компетентності вивчали С. Гончаренко, І. Тараненко К. Корсак, 

І. Ящук, В. Ковальчук, О. Овчарук, А. Михайличенко, В. Аніщенко та ін. 

Найбільшого поширення в науковій літературі набуло визначення 

компетентності як сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності та використовувати інформацію [1]. 

Важливе місце у формуванні професійної компетентності майбутнього 

вчителя займає професійно-педагогічна комунікація. Сьогодні її розглядають, 

як систему безпосередніх або опосередкованих взаємодій педагога, що 

реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів з метою 

взаємообміну інформацією та регулювання педагогічних відносин. Вона 

забезпечує передачу через учителя учням системи знань та сприяє формуванню 

в них ціннісних орієнтацій. Педагогічне спілкування забезпечує обмін 

інформацією, співпереживання, пізнання особистості, самоутвердження. 

Н. Кузьміна визначає основні елементи професійно-педагогічної 

компетентності: спеціальна і професійна компетентність у сфері дисципліни, 

яка викладається; методична компетентність у сфері способів формування 

знань, вмінь та навичок; соціально-психологічна компетентність у сфері 

процесів спілкування; диференційно-психологічна компетентність у сфері 
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мотивів, здібностей, спрямованості; аутопсихологічна компетентність у сфері 

переваг і недоліків своєї діяльності та особистості [2]. 

Майбутнього вчителя початкових класів готують до виконання 

управлінської, менеджерської, контролюючої, організуючої, навчальної та 

діагностично-прогностичної функцій. Тому він повинен вміти проектувати 

навчально-виховний процес, перетворювати наукову інформацію в навчальний 

матеріал, визначати особливості стосунків у класному колективі, виробляти 

гнучке мислення в пошуках оптимального вибору форм і методів навчально-

виховної діяльності, здійснювати вплив на учнів та батьків, проводити 

моніторинг навчання, виховання та розвитку учнів; творчо переосмислювати 

досвід практиків [4]. 

Процес саморозвитку пов'язаний із соціалізацією та індивідуалізацією 

особистості, яка свідомо організовує власне життя і розвиток. Формування 

професійної компетентності тісно пов’язане із середовищем, тому саме 

середовище має стимулювати професійний саморозвиток. Для цього у школі 

доцільно створити демократичну систему управління. Така система передбачає 

стимулювання співробітників, різні форми педагогічного моніторингу 

(анкетування, тестування, співбесіди), заходи з обміну досвідом, презентацію 

власних досягнень тощо. 

Отже, професійну компетентність педагога слід розглядати як складне 

індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції досвіду, 

теоретичних знань, практичних вмінь і значущих особистісних властивостей, 

які обумовлюють готовність до актуального виконання педагогічної діяльності. 
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