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Формування демократичної держави і громадянського суспільства 

визначають нові завдання історичної освіти в школі. В сучасних умовах 
вона повинна виробити нові принципи поведінки особистості і нові відно-
сини між людиною і державою. Шкільна історична освіта покликана дати 
учням не лише суму принципово нових знань, але й сприяти серйозній 
внутрішній роботі по формуванню свого ставлення до ідей і цінностей 
громадянського суспільства і правової держави. 

Вивчення історії включає набагато більше, ніж пасивне засвоєння 
фактів, дат, імен та місць. Історія за своєю суттю є процесом мислення, що 
опирається на свідчення з минулого. При правильному викладанні історія 
розвиває уміння аналізу і оцінки. Тому окрім визначення того, що учні по-
винні знати, тобто історичного розуміння, дуже важливо також брати до 
уваги й те, що учні повинні вміти для ефективного застосування цих знань 
на практиці. Слід пам’ятати слова німецького педагога А. Дістервега «По-
ганий вчитель пропонує істину, добрий вчитель вчить її знаходити». Вчи-
телі не повинні забувати, що їхній головний обов’язок – привчання учнів 
до розумової праці, а не лише передача самого предмету. 

Еволюція сучасної освіти і якості шкільної освіти неминуче ведуть 
до зміни тієї ролі, яку традиційно виконував вчитель історії. Сучасна шко-
ла втрачає монопольне право на освіту, а вчитель перестає бути єдиним 
носієм знань. Безумовно, не тільки вчителі виховують майбутніх громадян, 
проте їхня роль залишається дуже важливою. Щоб зберегти за собою цю 
роль, вчитель повинен удосконалитися у відповідності з вимогами часу. 
Усе це може здійснювати лише вчитель з високою професійною компетен-
тністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рі-
внем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентноздатно-
сті, ерудованості, здібностей і бажання до безперервної освіти. 

Поняття «компетентність» означає володіння знаннями, досвідом у 
певній галузі. Професійна компетентність педагога – особистісні можливо-
сті учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати 
цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, 
уміти застосовувати її в практичній діяльності. Педагогічна компетент-
ність учителя – це єдність його теоретичної і практичної готовності до 
здійснення педагогічної діяльності. 



Компетентність учителя визначає успішність, узагальненими струк-
турними компонентами якої є: теоретичні знання; вміння та навички; риси, 
якості та здатності особистості, досвід та поведінка; мотиви, цінності, ідеа-
ли; готовність до певних видів діяльності [2, 15]. 

Оволодіння компетентністю, на мою думку, розпочинається під час 
першої педагогічної практики і удосконалюється в ході наступних. Саме на 
практиці студенти поєднують теоретичні знання, набуті вміння та навички 
з досвідом, отримують зразки поведінки вчителів, що працюють в школі, 
уміння контактувати з учнями. В цей час у майбутніх вчителів розвиваєть-
ся інтерес до педагогічної і наукової діяльності, формуються уміння пла-
нувати свою роботу, розподіляти доручення, добирати необхідний матері-
ал й втілювати його у конкретні справи, оцінювати хід і результати роботи, 
ставлення до неї вихованців, порівнювати свою роботу з роботою товари-
шів. Саме тут студент набуває організаторських якостей, професійного за-
гартування, навичок вихователя, він зростає як особистість і водночас як 
майбутній спеціаліст. У період педпрактики студенти насамперед адапту-
ються до діяльності вчителя, знаходять своє місце у взаємодії дитячого і 
педагогічного колективу, усвідомлюють й оцінюють правильність профе-
сійного вибору, наявність у себе необхідних якостей для педагогічної дія-
льності [1, 5]. Це початок формування професійної компетентності. Тому 
педагогічна практика необхідна і в жодному разі нею не можна нехтувати. 

Студентам слід пам’ятати, що сучасному вчителеві необхідні гнуч-
кість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін 
умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної ком-
петентності, наявності розвинених професійних здібностей, які слід фор-
мувати ще з часу студентської лави, а не відкладати справу «на потім». 

Шкільний учитель історії має надзвичайні потенційні можливості 
впливати на формування особистості, світогляду, політичних переконань, 
настроїв і моралі підростаючого покоління. Але реалізація цих можливос-
тей залежить в кожному окремому випадку від особистих якостей педаго-
га, реальну роль відіграють його талант, любов до дітей, бажання працюва-
ти. 

Навіть високий рівень розвитку знань і умінь марний, якщо вчителю 
не властивий активний творчий потенціал особистості. Тому що його пра-
ця не допускає один раз засвоєного алгоритму дій, це постійний творчий 
пошук оптимальних рішень педагогічних задач, експеримент, що жадає від 
учителя твердого характеру, педагогічних здібностей, педагогічної майсте-
рності.  

Отже, компетентність – це здатність особистості приймати обгрунто-
вані рішення і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах 
діяльності людини. Це також процес професійного становлення особистос-
ті, що неможливо сприймати лише як організаційно-педагогічну діяль-
ність. Професійна педагогічна компетентність – це широкий загальний сві-



тогляд і висока культура, професійне знання педагогіки, психології, теорії 
управління, наукових основ управління школою, здатність реалізувати свої 
знання на практиці, знання методів психолого-педагогічного, соціального 
дослідження, володіння всім комплексом педагогічних і управлінських 
умінь, які закладаються саме під час педагогічної практики, що доводить її 
необхідність і важливість для сучасного вчителя. 
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