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У статті піднімається актуальна проблема вищої педагогічної освіти 

сьогодення за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта». Вона пов’язана з 

прагматичним питанням створення освітньо-наукових і освітньо-

професійних програм. Це зумовлює в умовах автономії ВНЗ необхідність 

мати розробникам цих програм сучасне наукове уявлення про особливості 

компетентнісного підходу в освіті, види компетентностей, які мають бути 

сформовані у майбутніх вихователів ДНЗ, а також про ключові поняття, на 

яких мають ґрунтуватися ці освітні документи. 
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декларативні знання, процедуральні знання, уміння, навички. 

 

Сьогодні в науці сформувалась загальна концепція компетентнісного 

підходу до вищої освіти, тоді як алгоритми його реалізації в різних освітніх 

спеціальностях залишаються не до кінця розробленими. Значні труднощі у 

зв’язку з цим зазнають викладачі ВНЗ – розробники освітньо-наукових 



програм (ОНП) і освітньо-професійних програм (ОПП). Ситуація 

ускладнюється ще й тим, що в сучасній психолого-педагогічній науці до 

цього часу спостерігається невпорядкованість основних (базових) термінів, у 

номінаціях яких мають бути представлені результати освіти; неузгодженість 

у визначенні ключових понять, які визначають суть компетентнісного 

підходу у вищій школі. Тому виникає потреба в розмежуванні за змістом та в 

подальшій інтеграції в межах одного компетентнісного підходу кількох 

ключових понять, на яких базуються ОПП і ОНП, в описі окремих важливих 

дій, які мають здійснювати упорядники програм, створюючи їх. 

У розробці цієї проблеми активну участь брали науковці й управлінці з 

МОН України. Серед них важливо зазначити таких авторів, як І. Балуба, 

О. Востряков, А. Гожик, С. Калашнікова, В. Климчук, В. Ковтунець, 

В. Луговий, М. Мруга, В. Рач, М. Фоменко, О. Шаров, А. Шевцов та 

багатоінших. Ними, зокрема, були запропоновані методичні рекомендації 

щодо розроблення стандартів вищої освіти, що схвалені сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України від 

29.03.2016 р., та тезаурус до них. 

Проте не всі визначення понять, запропоновані укладачами тезаурусу, 

можуть сприйматися як обґрунтовані в психолого-педагогічному сенсі. Деякі 

з них більшою мірою мають вигляд документальних (робочих) формулювань, 

а не наукових. На наш погляд, необхідно зупинитися на характеристиці тих 

понять, на яких мають базуватися освітньо-професійні й освітньо-наукові 

програми. Це такі ключові психолого-педагогічні поняття, як: 

компетентність, компетенція, знання, уміння, навички, комунікація, 

розуміння, відповідальність, автономія та ін. У їх визначенні варто уточнити 

з урахуванням сучасного наукового психолого-педагогічного уявлення. 

Що являє собою компетентнісний підхід у вищій освіті? Щоб 

усвідомити його сутність, необхідно передусім розмежувати дві загально-

наукові категорії, а саме: «компетенція» і «компетентність». Здебільшого ці 

феномени або ототожнюють, розуміючи їх як здатність, спроможність, або 



розмежовують, доводячи автономність цих понять, або неправомірно 

визначають їх через інші категорії, що мають автономний статус, зокрема 

«уміння», «знання» тощо. Для того, щоб у вищій освіті кваліфіковано 

користуватися поняттями «компетенція», «компетентність» важливо 

звернутися до значення цих іншомовних слів. Компетенція – латинське 

слово. В перекладі на українську мову воно означає – «відповідаю», 

«підхожу». Отже, професійна компетенція – це не знання, не уміння, і 

навіть не досвід. У загальному вона може бути експлікована як відповідність 

наявних у суб’єкта педагогічної діяльності декларативних і процедуральних 

знань, професійних умінь і навичок тим вимогам, що ставляться до них 

Національною рамкою кваліфікації, стандартами вищої освіти та посадовими 

обов’язками вихователя ДНЗ; як придатність сформованого в особистості 

вихователя професійно-педагогічного досвіду до успішної реалізації завдань 

дошкільної освіти.  

Що стосується компетентності, то вона не є синонімом слова 

«компетенція». Це загальнонауковий термін з абсолютно іншим лексичним 

значенням. Згідно зі словником української мови цей термін тлумачиться як 

властивість за значенням слова «компетентний» (Словник української мови, 

1973: 250), а в більшості словників, у тому числі й оригінальних 

європейських (англійських, французьких, німецьких, російських та ін.), це 

латинське слово перекладається на різні мови як здібний. 

Порівняльний лексичний аналіз походження іншомовного терміну 

«competence», здійснений О. Демською-Кульчицькою, розкриває проблему 

терміностановлення в українській мові: якщо користуватися терміном-

відповідником англійського слова «competence», який би безпосередньо 

запозичувався з англійської мови, то він повинен мати форму 

«компетентність», а не «компетенція». Отже, дослідниця пропонує 

активізувати як україномовний варіант термін «компетентність», тобто 

здатність, спроможність.  



Ураховуючи уточнене значення слова «компетентність», феномен 

«професійна компетентність» може визначатися як властивість особистості 

вихователя; невід’ємна ознака його професіоналізму, майстерне володіння 

глибинами професії); здатність, здібність, спроможність суб’єкта професійної 

діяльності стати і бути компетентним (добре обізнаним, готовим, тямущим, 

відповідним певним вимогам, високо кваліфікованим) при виконанні системи 

педагогічних дій. 

Компетентність з огляду на освітні завдання є кінцевою метою їх 

діяльності з підготовки фахівців у вищій школі, освітнім ефектом, який 

досягається комплексом засобів навчання і виховання у виші, якісною 

характеристикою випускників вищої школи, критерієм її результативності. 

З огляду на особистість випускника компетентність – багатовимірний 

феномен. Це і здатність, і спроможність, і здібність, і стан, і професійна 

якість, ї її фахова риса тощо. Це ті особистісні характеристики випускника – 

майбутнього фахівця, які засвідчують роботодавцю його професійну та 

ділову придатність виконувати ті чи ті функції на певних посадах. Якщо 

компетенція, як відповідність знань, умінь і навичок випускника вимогам, що 

ставляться Національною рамкою кваліфікації, кваліфікаційними 

характеристиками, стандартами освіти, конвенційними вимогами та 

посадовими обов’язками до них, поступово набувається в процесі навчання у 

виші при досягненні відповідності ЗУНів цим вимогам (стандартам), то 

компетентність є кінцевим результатом набуття такої відповідності, який 

засвідчує, що компетентність стала реальною невід’ємною складовою 

діяльності фахівця, властивістю його особистості. Ця властивість 

виявляється, як вже зазначалося, через здатності, спроможності, здібності, 

якості, риси тощо. Отже, компетенція – це базова величина, вихідна 

субстанція, якісна характеристика фахівця, як відповідного за своїми 

знаннями, уміннями і навичками вимогам суспільства, галузі, виробництва 

тощо, то компетентність – вивідна його характеристика, що 

трансформувалася у вторинну якість і стала внутрішньою, невід’ємною 



стороною особистості професіонала, сталим якісним станом його фахової 

активності, професійним надбанням суб’єкта діяльності, його вищою 

потребою. 

При розробці ОПП і ОНП необхідно визначити як інтегральні та 

загальні компетентності, так і фахові компетентності. Прикладом їх першого 

різновиду можуть бути такі компетентності, як здатність розуміти значення 

культури як форми людського існування і керуватися у своїй професійній 

діяльності загальнолюдськими і національними культурними цінностями; 

здатність працювати в команді, керуючись сучасними принципами 

толерантності, діалогу й співробітництва; здатність використовувати 

знання нормативних документів та міжнародних конвенцій та знання 

предметної галузі в професійній культурно-просвітницькій діяльності; 

здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

виявляти мотивацію до здійснення професійної діяльності. Загальні 

компетентності можуть бути представлені в ОПП і ОНП, наприклад, як 

здатність до автономності та ініціативності: самому братися за 

виконання професійних дій або керування ними, висувати нові ідеї, 

перспективні пропозиції; виявляти заповзятливість, енергійність, 

підприємливість; самостійно розпочинати певну справу, бути її засновником; 

приймати обґрунтовані та відповідальні рішення, ініціювати розв’язання 

актуальних проблем освіти; здатність до толерантності: виявляти 

готовність терпимо працювати з різними суб’єктами освітнього процесу у 

полікультурному, поліетнічному, мультимовному середовищі; толерувати 

поблажливість та повагу до різноманітності і мультикультурності, до думок 

інших людей, до різних поглядів і конфесій. 

Фахових компетентностей в ОПП і ОНП є переважна більшість. У 

своїй єдності вони мають складати певне уявлення про майбутнього 

педагога, описувати професійний портрет сучасного вихователя, який 

виявляє комплекс здатностей, на кшталт: здатність усвідомлювати 

самоцінність і унікальність дошкільного періоду дитинства, значення 



ампліфікації розвитку дітей в освіті (дотримуватися у професійній 

діяльності міжнародних і вітчизняних актів про права дитини; здійснювати і 

забезпечувати охорону здоров’я кожної дитини у навчально-виховному 

процесі; застосовувати сучасні методи діагностики розвитку дітей, оцінювати 

їхні особистісні досягнення, здійснювати психолого-педагогічний супровід 

процесів навчання, розвитку, виховання і соціалізації; розробляти 

індивідуальну програму виховання й розвитку дитини); здатність володіти 

відповідними вимогам професії процедуральними (прикладними) знаннями, 

фаховими вміннями і навичками з урахуванням сучасних освітніх 

підходів:організовувати різні види діяльності дітей раннього та дошкільного 

віку на засадах дитиноцентричного, особистісно-зорієнтованого, 

діяльнісного, індивідуально-диференційованого, компетентнісного, суб’єкт-

суб’єктного комунікаційного, культурологічного та інших перспективних і 

ефективних підходів; бути обізнаним з інноваційними педагогічними 

технологіями навчання, виховання і розвитку дітей, спроможними 

впроваджувати їх в освітній процес та інші компетентності; здатність 

організовувати освітню діяльність у ДНЗ (організовувати різні види дитячої 

діяльності – ігрову, продуктивну, художньо-мовленнєву, дослідницько-

експериментальну, зображувальну, предметну, навчальну тощо; 

актуалізовувати спільну та індивідуальну діяльність дітей відповідно до 

вікових можливостей їхнього розвитку; впроваджувати різноманітні 

методики і технології виховання, навчання і розвитку, використовуючи чинні 

загальноосвітні та варіативні оздоровчі та корекційно-розвивальні програми 

для дітей дошкільного віку; забезпечувати наступність і перспективність 

дошкільної і початкової освіти; здатність з розумінням сприймати і 

усвідомлювати соціальну роль і значення інклюзивної освіти, її 

загальнолюдські гуманістичні цінності; організовувати просвітницьку роботу 

серед батьків щодо формування у них поважного ставлення до перебування 

дітей з вадами розвитку, які перебувають у групах ДНЗ серед однолітків. 



Серед компетентностей, рекомендованих вищій освіті європейськими 

конвенціями, особливо виділяються такі, що передбачають автономію і 

відповідальність фахівця.Як нам уявляється, ці поняття можуть розглядатися 

у такихформулюваннях: 

• автономія – стадія фахового розвитку особистості, яка 

характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати принципи 

та технології діяльності й морально-етичної поведінки, спроможність фахівця 

як суб’єкта професійної активності та соціальних стосунків до 

самовизначення на основі власного світогляду й особистісних цінностей; 

• автономність (самоврядування) – володіння самостійністю 

розв’язувати професійні питання, незалежністю в регулюванні власної 

діяльності; стан, при якому суб’єкт (фахівець) професійної діяльності і об’єкт 

(діяльність) управління співпадають; 

• відповідальність – здатність усвідомлювати і розуміти значення і 

роль свідомого ставлення фахівця до професійних вимог, обов’язків, 

соціальних завдань, норм і суспільних цінностей; спроможність свідомо 

ставитися до виконання професійної діяльності, оцінювати її наслідки для 

суспільства та результати у вирішенні державних (освітніх) завдань. 

Однією з найменш вивчених і малодосліджених категорій серед 

вищезазначених ключових понять як у вітчизняній, так і зарубіжній науці є 

міждисциплінарна категорія «знання». До її визначення вдавалися і 

філософи, і психологи, і педагоги, і культурологи, і багато інших 

представників фундаментальних, соціально-економічних і гуманітарних 

наук. Попри значний міждисциплінарний інтерес до цього наукового 

феномену «знання» його визначень не багато і всі вони досить різні за своїм 

змістом і суттю. На наш погляд, найбільш конструктивним, науково 

перспективним та ґрунтовним розумінням категорії «знання» як психічної 

реальності людини, є тлумачення, представлене О.О. Леонтьєвим. 

Психологічний статус знань як надбання індивідуальної свідомості та 

підсвідомості особистості цей науковець розглядає з опорою на теорію 



діяльності: «знання – орієнтири в світі, необхідні, щоб вміти ЖИТИ і ДІЯТИ 

в цьому світі» (О.О. Леонтьєв, 2001: 350). Учений особливо підкреслює роль 

знань як орієнтувальної основи будь-якої діяльності, а в якості 

фундаментальної орієнтувальної діяльності називає образ світу. Отже, 

спираючись на ці наукові уявлення, категорію «знання» можна визначити як 

орієнтири, необхідні для успішного здійснення педагогічної діяльності. 

Що стосується класифікації знань, то їх існує кілька. Серед них такі 

угрупування знань за принципом антиномії, як: наукові – ненаукові, явні – 

неявні, теоретичні – практичні, соціальні – індивідуальні (особистісні), 

методологічні – предметні, мовні – метамовні, імпліцитні – експліцитні, 

вроджені – набуті, вивчені – засвоєні, вихідні – вивідні та ін. 

Як засвідчують приклади класифікацій, вони поділяються за кількома 

окремо взятими засадами без орієнтування на більш або менш повну 

класифікацію. До цього часу не існує єдиної і несуперечливої класифікації 

знань, яка б об’єднала всі їх види, виокремлені за різними параметрами і 

основами. Це пов’язано зі складністю цього феномену, його багатогранністю, 

багатоаспектністю тощо. 

Найбільш доцільною для вищої освіти є класифікація знань на 

«декларативні» і «процедуральні» (R. Ellis, 1986: 165) з огляду на 

функціонування знань, тобто оволодіння і користування ними. Важливість 

такого розмежування знань пов’язана з тим, що існують значні відмінності 

між знаннями про щось і знаннями як зробити (не тільки на рівні 

вербального знання, а й в плані реальної професійної дії). Мається на увазі 

знання фактів і знання стратегій, тактик і процедур. Адже у вищій 

професійній освіті знання мають бути репрезентовані студентам у формі, що 

орієнтує їх на те, як саме, у якій спосіб знання будуть використовуватися в 

подальшій професійній діяльності. Це знання технологій, технік, 

психотехнік, методик, методів, форм, засобів педагогічної діяльності. 

На жаль як вища, так і шкільна освіта більшою мірою базується 

переважно на декларативних знаннях, у той час як емпіричне застосування 



знань потребує осмислення стратегій і тактик користування 

процедуральними знаннями в певних професійних ситуаціях. Тим більше, що 

майже неможливий прямий перехід декларативного знання в процедуральне. 

В широкому розумінні перший вид знань представлений в освіті певними 

законами, закономірностями, теоріями, концепціями, аксіомами, теоремами, 

принципами, умовами, передумовами, поняттями, правилами, підходами, 

парадигмами, інформацією, фактами, подіями тощо. Вони необхідні для 

усвідомлення обраної професії, її змісту й суті. Декларативні знання – це 

здебільшого знання певної навчальної дисципліни. Другий вид знань – 

процедуральні знання, знання про алгоритми і узагальнені способи 

професійних дій; вони є передумовою ефективного виконання цих дій. 

Нагадаємо, що алгоритм – це «точна вказівка про виконання в певній 

послідовності системи операцій, що дозволяє вирішувати сукупність завдань 

певного класу. Алгоритм приводить від вихідних даних до бажаного 

результату через кінцеве число кроків (дій); при цьому дані варіюються у 

відомих межах» (Мантуров, 1965: 11); словосполучення «узагальнений 

спосіб» – це певний зразок виконання професійної дії, який демонструє як 

саме, яким чином виконувати ці дії. 

При тлумаченні вищезазначених понять водночас вживається й 

дефініція «професійна діяльність» або «педагогічна діяльність». Згідно з 

вітчизняним психологічним розумінням цей вид діяльності визначаємо таким 

чином: це система цілеспрямованих, усвідомлених, довільних, навмисних 

фахово орієнтованих дій (умінь), які доконуються за допомогою професійних 

операцій (навичок). Посилаючись на О.О. Леонтьєва, слід відразу зазначити: 

«… те, що в загальній психології називається операцією і дією, в психології 

навчання, дидактиці і методиці отримує назви відповідно навички і вміння» 

(Леонтьєв, 2003: 221). 

Також важливим у вищій освіті є поняття, що безпосередньо 

співвідноситься з процедуральними знаннями і професійною діяльністю. Це 



поняття – «професійні уміння» і «професійні навички». Що вони являють 

собою?  

Отже, професійні вміння – цілеспрямовані, усвідомлені, довільні і 

навмисні дії, які в їх сукупності, в системі створюють професійну діяльність; 

вони рефлективні, контрольовані, підлягають оцінці суб’єктом дій; їх перебіг 

завжди здійснюється на основі саме процедуральних знань – знань про 

узагальнені способи дії. Будь-яке професійне вміння потребує довільного і 

усвідомленого варіювання вибору і сполучення операцій (навичок), залежно 

від того, для якої мети, в якій ситуації, з ким відбувається навчання і 

виховання. Володіти такими уміннями – означає уміти правильно обрати 

стиль навчальної роботи, підібрати форми педагогічного процесу відповідно 

до його завдань, використати найефективніші (для даної мети і при даних 

умовах) методи, засоби. Уміння мають творчий характер, оскільки умови 

ніколи не повторюються повністю, і педагогу кожного разу приходиться 

заново добирати необхідні засоби і операції (навички). Уміння відповідають 

рівню усвідомленого оволодіння володіння при користуванні 

процедуральними знаннями.  

Навички – автоматизовані (доведені до автоматизму виконання), 

мимовільні, ненавмисні малоусвідомлювані або повністю неусвідомлювані 

професійні операції. Вони виконуються у нормальному темпі (швидкість), є 

стійкими, тобто тотожними самим собі при умовах, що змінюються. Якщо за 

параметрами неусвідомлюваності, повного автоматизму, мимовільності, 

ненавмисності, швидкості перебігу, стійкості операція (навичка) задовольняє 

викладача, значить студент її доконує правильно – навичка сформована. 

Навички за своїм походженням – стереотипні, механічні, регідні. Якщо дії, за 

О.М. Леонтьєвим, «… співвідносні цілям, операції – умовам. Припустимо, 

що мета залишається тією ж самою, умови ж, у яких вона дана, змінюються; 

тоді змінюється тільки і саме операційний склад дії…» (Леонтьєв, 1974: 15). 

Навички – це рівень вільного, майже машинального володіння професією.  



Як вища освіта, так і майбутня професійна діяльність випускника ВНЗ 

неможливі без його компетентності в галузі комунікації, зокрема здатності 

до ефективної комунікативно-мовленнєвої взаємодії (продукувати 

дискурси в різних ситуаціях спілкування з урахуванням особливостей 

представників різних вікових і соціальних груп; усно та письмово 

презентувати складну комплексну інформацію в зрозумілій комунікантам 

формі, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології). 

Сучасне психологічне уявлення про комунікацію суперечить 

традиційному її розгляду як тільки процесу передачі інформації. Новітні 

знання про цей процес і його складові надає сучасна українська 

психолінгвістика, яка накопичила певний досвід у цій проблематиці. 

Достатньо послатися на часописи, як наприклад «Психолінгвістика. 

Психолингвистика. Psycholinguistics» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), 

«Східноєвропейський журнал психолінгвістики» (Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки) та ін., у яких зосереджена 

вкрай важлива як викладачу ВНЗ, так і вчителю знання про комунікативні 

акти. Отже, комунікація – це складний двосторонній психічний процес, 

побудований, з одного боку, на продукуванні мовлення (дискурс, 

висловлювання) в зрозумілій комунікантам формі, а з іншого – на 

аудіюванні, тобто сприйманні і розумінні висловленого в усній або 

письмовій формі та забезпеченні зворотного зв’язку. Отже, комунікація – 

смислова взаємодія двох або більше партнерів, що забезпечує їх 

взаєморозуміння і співпрацю. Про це детальніше в (Калмикова, 2016: 259-

262). 

Смислова взаємодія може бути розшифрована в наступних поняттях: 

висловлювання, дискурс, розуміння.  

Висловлювання розглядаємо як таке, що співвіднесене з 

психологічною категорією мовленнєвих дій, з найменшою комунікативною 

одиницею, завершеною щодо змісту та інтонації й таку, що характеризується 



граматичною й смисловою структурою. Висловлювання виступає як одиниця 

реального мовленнєтворення і мовленнєсприйняття, співвіднесене з 

ситуацією й певним значеннєвим контекстом. Висловлювання є 

функціональною мовленнєвою одиницею – одиницею говоріння й 

аудіювання. 

Дискурс – зв’язний текст або висловлювання в сукупності з 

екстралінгвістичними (прагматичними, психологічними, соціокультурними 

та ін.) факторами; висловлювання, взяте в подієвому аспекті; мовлення, що 

розглядається як цілеспрямована соціальна комунікативно-мовленнєва дія, як 

компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості 

(когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, “занурене в життя”; 

сукупність вербальних форм практики організації й оформлення змісту 

комунікації представників певної лінгвокультурної спільноти. Це є 

екстравертивна фігура комунікації.  

Розуміння – здатність виявляти смисли в інформації, яка сформована, 

сформульована і експлікована мовцем, суб’єктом усного або письмового 

мовлення; спроможність осмислювати зміст сприйнятого висловлювання. 

Суть розуміння полягає в розв’язанні певної вербальної ситуації 

(виокремлення істотного, відокремлення від неістотного, встановлення 

зкаузальних, часових і просторових в’язків, з’ясування властивостей тощо) 

(Харченко, 2016). 

А. А. Брудний зазначає: «Зрозуміти – означає набути знання. Але до 

цього сутність розуміння не зводиться: система, в яку включаються нові 

знання – функціональна, дієва. Ця система орієнтована на застосування 

знань. Іншими словами, розуміння виступає як присвоєння знання і 

перетворення його у складову частину психологічного механізму, 

регулюючого діяльність відповідно до вимог практики» (Брудний, 2005: 24). 

Когнітивна функція розуміння, переконаний психолог, саме і полягає в тому, 

щоб оволодіти певними знаннями про дійсність і застосувати його; у 

результаті розуміння знання стає частиною внутрішнього світу особистості і 



впливає на регуляцію її діяльності. З думками науковця співзвучні 

переконання В.В. Знакова, який уважає, що «розуміння відрізняється від 

знання перш за все тим, що являє собою осмислення знання, дію з ним» 

(Знаков, 2005: 20).  

Серед комунікативних компетентностей педагога важливою є здатність 

володіти професійно-мовленнєвою діяльністю, під якою як багатовимірним 

феноменом психолінгвістики, розуміють найвищу – цілеспрямовану форму 

професійної мовленнєвої активності суб’єкта, самостійну, самооцінну, 

самодостатню вербальну взаємодію і мовленнєвий вплив на смислову 

перебудову свідомості студента у спроектованому і спрограмованому 

викладачем напрямку (Калмиков, 2015: 65).  

Отже, урахування суті всіх розглянутих понять надає можливість 

розробникам ОПП і ОНП усвідомити ключові поняття і значно професійніше 

підійти до визначення як кола компетентностей, так і знань, умінь і навичок 

по кожній навчальній дисципліні, представити в цих освітніх документах 

вишу нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання. 
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