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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ  

У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 
Глибокі зміни в сучасному суспільстві вимагають нових концептуа-

льних засад підготовки педагогічних кадрів, розвитку їхніх особистісних 
та професійних якостей, підвищення інтелектуального рівня, формування 
компетентності. Як показує зарубіжний досвід, одним із шляхів узгоджен-
ня змісту освіти та технологій навчання із сучасними потребами є реаліза-
ція компетентнісного підходу до підготовки вчителів історії знання, вміння 
та навички потрібно розглядати з точки зору кінцевого освітнього резуль-
тату – формування компетентностей. 

Зараз, коли в історичній освіті поступово набуває значення компете-
нтнісно-орієнтований підхід, а інформація стає плюралістичною і різнома-
нітною, вчитель історії стикається з проблемами не тільки дидактичного 
чи інформаційного характеру. Школа самостійно переборює світоглядний і 
морально-ціннісний вакуум у суспільстві, бере участь у пошуку і форму-
ванні цілей і пріоритетів освітньої політики. В останні роки розробляються 
й застосовуються інноваційні технології, що охоплюють сучасні тенденції і 
напрями розвитку освіти. Обговорюється питання про місце і роль вчителя 
історії в освітньому процесі. [2, 17]. 

Щодо тлумачення поняття компетентності немає єдиної точки зору. 
Ряд вчених-педагогів розглядають компетентність як готовність і здатність 
особистості реалізувати знання й досвід у нестандартній ситуації. Інша то-
чка зору трактує компетентність як загальну здатність особистості, яка ба-
зується на набутих на набутих знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, тоб-
то компетентність не зводиться лише до знань і способів діяльності, а 
складним вмінням, нерозривно пов’язаним з індивідуальними здібностями 
та якостями особистості. На думку експертів Ради Європи поняття компе-
тентності включає комплекс знань, навичок, цінностей, відношень, спро-
можність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та соціа-
льні потреби. 

Більшість вчених говорять про необхідність визначення, відбору та 
ґрунтовної ідентифікації обмеженого набору компетентностей, які є най-
більш важливими, інтегрованими, ключовими. 

Ключова компетентність: 
• сприяє досягненню успіхів у житті; 
• сприяє розвитку якості суспільних інститутів; 
• відповідає багатоманітним сферам життя. 



Ключова компетентність, на думку українських педагогів, є 
об’єктивною категорією, яка фіксує суспільно визнаний комплекс знань, 
умінь, навичок, ставлень певного рівня, що можуть бути застосовувані у 
широкій сфері діяльності людини. 

Аналіз різноманітних підходів щодо визначення показників якості 
професійної освіти дає підстави для висновку, що актуальними є такі клю-
чові компетенції: 

• соціальна – здатність сприймати відповідальні рішення, узгоджу-
вати власні потреби з потребами колективу і суспільства; 

• особистісна – розвиток індивідуальних здібностей і талантів, аде-
кватна самооцінка, здатність до самоаналізу; 

• інформаційна – передбачає володіння інформаційними технологі-
ями, здатність критично оцінювати, аналізувати різноманітну інформацію; 

• комунікативна, під якою розуміють володіння технологіями усно-
го і писемного спілкування, в тому числі через Internet, різними мовами; 

• когнітивна – характеризує готовність і здатність до постійної са-
моосвіти та саморозвитку, підвищення власного освітнього рівня; 

• життєва – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, необ-
хідні для розв’язання життєвих завдань і планів; 

• спеціальна – готовність до самостійного виконання професійних 
дій, оцінки результатів своєї діяльності. 

Професійно-педагогічну підготовку вчителя історії доцільно розгля-
дати через поняття «професійна компетентність», яка означає сукупність 
особистісних якостей, знань, що забезпечують високий рівень самооргані-
зації професійної діяльності. Професійна компетентність є складним по-
няттям і передбачає фундаментальної або предметної, психолого-
педагогічної та методичної компетентностей [3]. 

Предметна компетентність передбачає оволодіння глибокими знан-
нями з різноманітних галузей історичної науки, системи теоретичних і ек-
спериментальних методів дослідження, наявність наукової ерудиції. 

Основою психолого-педагогічної компетентності вчителя історії є 
його обізнаність в галузі дидактики, теорії виховання, психології, зокрема, 
знання сутності, змісту та структури освітніх процесів, сучасних техноло-
гій навчання вікових та індивідуальних особливостей учнів; володіння 
вміннями моделювання, оцінювання та корекції навчального процесу, ор-
ганізації позаурочної та позашкільної роботи учнів; здатність до вироблен-
ня індивідуального стилю педагогічної поведінки. 

Методична компетентність передбачає оволодіння такими основни-
ми компетенціями: 

− знання змісту і принципів побудови шкільного курсу історії; 
− вміння планувати свою діяльність; 
− вміння оптимального вибору форм та методів навчання історії; 



− вміння використовувати новітні технології навчання у навчаль-
ному процесі з історії; 

− вміння здійснювати контроль за навчальними досягненнями уч-
нів відповідно до сучасних вимог; 

− креативність – здатність до творчої діяльності; 
− вміння забезпечувати диференційований підхід до учнів на на-

вчальних заняттях з історії; 
− знання вимог до облаштування кабінету історії; 
− сформованість навичок самоосвіти; 
− вивчення передового педагогічного досвіду. 
Однією з важливих умов формування згаданих компетенцій є наяв-

ність цілого ряду особистісних якостей: любов до дітей, вміння будувати 
свої взаємини з ними, вимогливість до себе та учнів, ерудиція, працездат-
ність, мобільність тощо [1, 37]. 

Отже, реалізація компетентісного підходу у підготовці вчителів істо-
рії дозволяє підвищити її якість, забезпечити конкурентоспроможність пе-
дагогічних кадрів на ринку праці, сприяє уніфікації навчального процесу в 
сучасному освітньому просторі. 
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