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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ   

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Титарчук М.В., 

аспірант 1  року навчання 

Харківський національний університет  

імені Г.С.Сковороди 

м. Харків, Україна 

Сучасне суспільство потребує кваліфікованих фахівців із різних галузей, 

що, неможливо без реформування освітньої системи України та підвищення 

рівня професійної підготовки вчителів. Особливо важливою складовою 

професійної компетентності вчителя є методична компетентність; її різні 

аспекти в дослідженнях останніх років розглядали О. О. Біляковська, Т. Б. Во-

лобуєва, Т. Н. Гущина, Т. А. Загривна, О. Л. Зубкова, Л. В. Коваль, М. І. Мих-

нюк, О. В. Тумашова та інші. Зазвичай, дослідники, розглядаючи методичну 

компетентність, пов’язують її з викладанням певного навчального предмета.  

У зв’язку з незавжди належним рівнем сформованості методичної 

компетентності вчителів склалась необхідність подальшої розробки й 

удосконалення технології формування методичної компетентності вчителів у 

процесі його професійної діяльності.  Аналізуючи сучасну літературу явно 

бачимо, що не існує єдиного підходу в окресленні структури методичної компе-

тентності вчителя: В. О. Адольф, І. А. Акуленко, А. І. Кузьмінський, Н. А. Тара-

сенкова визначають її через компоненти, К. М. Красикова – через рівні,  

О. Л. Зубков – через елементи. Проте проблема формування методичної компе-

тентності сучасного вчителя зараз недостатньо вивчена. 

Підготовка професійно компетентного вчителя була і залишається 

предметом наукової полеміки. Існують різні погляди щодо трактування поняття 

«методична компетентність учителя». За Т. Б. Волобуєвою, під методичною 

компетентністю розуміють володіння різноманітними методами навчання, 
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знання дидактичних методів і прийомів та вміння застосовувати їх у процесі 

навчання, а також знання психологічних механізмів засвоєння знань і вмінь  

[2, 36–37].  

Г. В. Кашкарьов вважає, що методична компетентність випускників 

вищих педагогічних закладів проявляється через оволодіння ними формами, 

засобами, шляхами, методами та прийомами педагогічних впливів, їх 

ефективне використання й диференціацію; вміння застосовувати набуті 

теоретичні професійні знання у практичній діяльності [4, 75–80]. Н. Л. Цюлюпа 

визначає методичну компетентність учителя як систему знань, умінь, 

практичного досвіду та наявних педагогічних здібностей, спрямованих на 

реалізацію професійної діяльності з одночасною здатністю до постійного 

самовдосконалення. На думку Т.М. Гущиної, методична компетентність є 

інтегральною багаторівневою професійно значущою характеристикою особис-

тості та діяльності педагогічного працівника, що опосередковує його 

професійний досвід [3, 134].   

Методична компетентність – це професійно значуща характеристика осо-

бистості вчителя, що визначає знання методологічних і теоретичних засад мето-

дики навчання сучасного вчителя, структури та змісту засобів навчання, 

володіння різними інноваційними методами, формами й способами організації 

навчального процесу, готовність та здатність до творчої професійної діяльності. 

До компоненттів методичної компетентності слід віднести знання з теорії та 

методики навчання, сформовану систему методичних компетенцій,  володіння 

організацією навчального процесу, творчі здібності й досвід вирішення 

методичних завдань тощо. Процес формування методичної компетентності 

вчителя повинен передбачати професійну спрямованість, методичну підготовку 

та оволодіння різними технологіями  навчання, методична культура та інше. 

Рівень сформованості методичної компетентності вчителя визначається 

наявним рівнем його компетенцій: знаннями, вміннями, досвідом та емоційно-

ціннісним ставленням до педагогічної діяльності. Кожен учитель, незалежно від 

обраного профілю, повинен уміти: простежувати основні етапи розвитку та 
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методики як науки, розпізнавати та виокремлювати  ідеї та поняття,  аналізува-

ти явища та процеси, адекватно їх оцінювати, структурувати навчальний 

матеріал, організовувати навчальну діяльність учнів щодо засвоєння знань з 

використанням як традиційних так і інноваційних технологій, застосовувати 

міжпредметні зв’язки, розробляти матеріали для групової та індивідуальної 

роботи учнів, вміти організовувати позакласну роботу, виконувати науково-

дослідну роботу та застосовувати педагогічні новації, проводити самоаналіз 

власної педагогічної діяльності та здійснювати її корекцію [6, 339]. Як бачимо, 

роботи багато і для усіх цих вмінь необхідно отримати ґрунтовну підготовку,  

знання  нормативних документів навчального закладу, вивчити специфіку 

побудови, ознайомитися з технологією розробки календарного планування, а 

також основних засобів, методів і форм організації навчального процесу. 

Практична готовність молодого вчителя до проведення уроків 

формується у процесі набуття педагогічного досвіду під час навчання в 

університеті (рольові ігри, проектна діяльність), а також при проходженні 

педагогічної практики у школі, вивченні досвіду роботи досвідчених вчителів 

під час відвідування відкритих уроків і участь у методичних семінарах тощо.  

Одним із головних завдань реформування системи освіти в Україні є 

підготовка професійно компетентного вчителя. Сформована методична компе-

тентність як складник професійності, становить основу його успішної педаго-

гічної діяльності в сучасних умовах організації навчально-виховного процесу.  

Аналіз науково-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що не 

існує єдиного погляду щодо визначення самого поняття методичної компетент-

ності сучасного учителя. Наразі ще недостатньо розробленою залишається 

технологія формування його методичної компетентності відповідно до етапів 

професійного становлення, починаючи з навчання у вищому педагогічному 

закладі. Заслуговує на подальше вивчення і питання побудова моделі процесу 

розвитку методичної компетентності вчителя, організаційно-педагогічних умов 

її реалізації та впливу інноваційних технологій навчання на рівень 

сформованості сучасного вчителя.  
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