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КЛЮЧОВІ КАТЕГОРІЇ ВИЩОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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Стаття присвячена понятійному апарату вищої дошкільної освіти, аналізу 

тих категорій, які на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки нео-
днозначно тлумачаться, зумовлюючи певні труднощі в розробці ОПП і ОНП.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, образование, компетентность.
Статья посвящена понятийному аппарату высшего дошкольного обра-

зования, анализу категорий, которые на современном этапе развития психолого-
педагогической науки неоднозначно трактуются, вызывая определенные трудности 
в разработке ОПП и ОНП.

Key words: knowledge, abilities, skills, education, competence.
The article is devoted to the conceptual apparatus of higher pre-school education and 

analysis of the categories, which at the present stage of development of psychological and edu-
cational science are interpreted uniquely, causing some difficulties in the development of OPP 
and the ONP.

У сучасній психолого-педагогічній науці до цього часу спостерігається 
невпорядкованість основних (базових) термінів, у номінаціях яких мають бути 
представлені результати вищої освіти; неузгодженість у тлумаченні ключових 
понять, які визначають суть компетентнісного підходу. Отже, є нагальна потреба в 
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розмежуванні за змістом, а також у подальшій інтеграції й систематизації кількох 
ключових понять, на яких базується вища освіта. Освітньо-професійні й освітньо-
наукові програми мають передусім базуватися на таких ключових психолого-
педагогічних поняттях, як: знання, декларовані знання, процедурні знання, уміння, 
навички, компетенція, компетентність та ін., а їхні визначення  – уточнюватися 
з урахуванням нового наукового психолого-педагогічного уявлення про ці базові 
категорії. Необхідно було виокремити з них вивідні та похідні поняття, а потім 
вибудувати ієрархічну їх систему, детерміновану такими критеріальними освітніми 
показниками, як: 1)  результати навчання, які можна ідентифікувати, оцінити та 
виміряти; 2)  якість вищої освіти, що відображає рівень сформованості фахівця 
відповідно до стандартів вищої освіти.

Першим вивідним базовим поняттям, що надає чітке уявлення про зміст 
підготовки майбутніх вихователів у термінах результатів навчання, про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої дошкільної освіти й рівень сформованості 
компетентностей випускника, є, на наш погляд, поняття «знання».

Найбільш конструктивним, науково перспективним і ґрунтовним тлумачен-
ням категорії знань, що відповідає професійним знанням особистості випускника як 
психічної реальності фахівця, є розуміння, представлене О. О. Леонтьєвим. Психо-
логічний статус знань як надбання індивідуальної свідомості та підсвідомості цей 
науковець розглядає з опорою на теорію діяльності: «знання – орієнтири в світі, необ-
хідні, щоб вміти ЖИТИ і ДІЯТИ в цьому світі» [1, с. 350]. Отже, орієнтуючись на по-
гляди цього ученого, особливо підкреслюємо роль знань як базової основи будь-якої 
діяльності, а в якості фундаментального світоглядного орієнтиру під час професійної 
реалізації називаємо образ світу. Спираючись на ці наукові узагальнення, категорію 
«знання» визначаємо як чіткі орієнтири, необхідні для успішного здійснення вихо-
вателем професійної діяльності. З огляду на функціонування знань, тобто володіння 
і користування ними найбільш доцільною для дошкільної освіти вважаємо класи-
фікацію знань на «декларативні» і «процедуральні» (Ellis, 1986 : 165). 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 у 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, в який спосіб 
знання будуть використовуватися в роботі вихователя, управлінця, викладача. Це 
знання педагогічних технологій, методик, психотехнік, оптимальних методів, форм, 
ефективних засобів педагогічної діяльності. Прямий перехід декларативного знання 
в процедурне майже неможливий.

На жаль до цього часу вища освіта, більшою мірою базується переваж-
но на декларативних знаннях, у той час як емпіричне застосування знань потребує 
осмислення стратегій і тактик користування в різних професійних ситуаціях саме 
процедуральними знаннями. Перший вид знань представлений в дошкільній осві-
ті психолого-педагогічними закономірностями, педагогічними принципами, кон-
цепціями, теоріями, підходами, парадигмами, аксіомами, умовами, передумовами, 
поняттями дитячої й педагогічної психології, дошкільної педагогіки і методики до-
шкільної освіти, певними відомостями, фактами, подіями тощо. Вони необхідні для 
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усвідомлення обраної професії, її суті. Отже, декларативні знання – це здебільшого 
абстрактні інформаційні знання, що виражають базові положення навчальних дис-
циплін. Другий вид знань – процедуральні знання, що дають уявлення про алгорит-
ми й узагальнені способи професійних дій; вони є першою й провідною передумовою 
ефективного виконання цих дій. Нагадаємо, що алгоритм – це «точна вказівка про 
виконання в певній послідовності системи операцій, що дозволяє вирішувати сукуп-
ність завдань певного класу. Алгоритм веде від вихідних даних до бажаного результа-
ту через кінцеве число кроків (дій); при цьому дані варіюються у відомих межах» [3, 
с. 11]; словосполучення «узагальнений спосіб» – це певний зразок виконання одно-
типних професійних дій, який демонструє як саме, яким чином і в якій послідовності 
вихователю виконувати ці дії.

Отже, другим за важливістю в ієрархічній системі понять вищої освіти 
є поняття, що безпосередньо співвідноситься з процедуральними знаннями. Це 
поняття  – «професійні дії». Що вони являють собою? Дія  – це цілеспрямована, 
усвідомлена, довільна й навмисна фахово-орієнтована процедуральна активність 
суб’єкта. Дії, в їх сукупності, в комплексі утворюють професійну діяльність; вони 
завжди рефлективні, контрольовані, підлягають оцінці суб’єктом дій; їх перебіг 
здійснюється тільки на основі процедурних знань – знань про узагальнені спосо-
би дії. Володіти такими діями  – означає вміти правильно обрати стиль освітньої 
роботи, підібрати форми педагогічного процесу відповідно до його завдань, вико-
ристати найефективніші (для певної мети і за певних умов) методи, форми, засоби. 
Дії завжди мають творчий характер, оскільки умови ніколи не повторюються по-
вністю, і вихователю кожного разу приходиться заново добирати необхідні засоби 
й здійснювати нові фахові операції. Отже, професійній дії її суб’єкта завжди прита-
манний рівень як усвідомленого і довільного оволодіння нею в процесі опанування 
процедуральних знань, так і свідомого й довільного володіння дією при користу-
ванні цими знаннями в процесі її виконання.

Наступним поняттям в ієрархії вищої освіти є поняття «операції». Роз-
глядаємо їх як автоматизовані (доведені до автоматизму виконання), мимовільні, 
ненавмисні, малоусвідомлювані або повністю неусвідомлювані професійні спосо-
би виконання дії. Вони здебільшого виконуються в звичному темпі (швидкість), є 
стійкими, тобто тотожними самим собі за умов, що змінюються. Якщо за параме-
трами неусвідомлюваності, повного автоматизму, мимовільності, ненавмисності, 
швидкості перебігу, стійкості операція задовольняє викладача, значить студент її 
виконує правильно – операція сформована. Операції за своїм походженням – сте-
реотипні, механічні, ригідні. Якщо дії, за О.  М.  Леонтьєвим, «…співвідносні ці-
лям, операції  – умовам. Припустимо, що мета залишається тією ж самою, умови 
ж, у яких вона дана, змінюються; тоді змінюється тільки й саме операційний склад 
дії…» (Леонтьєв, 1974: 15). Операція  – це рівень вільного, майже автоматичного, 
машинального володіння професією.

Посилаючись на О.  О.  Леонтьєва, слід відразу зазначити: «… те, що в за-
гальній психології називається операцією і дією, в психології навчання, дидактиці і 
методиці отримує назви відповідно навички і вміння» [2, с. 221]. Таким чином, про-
фесійну дію вихователя розглядаємо як професійне уміння, а професійну операцію 
як професійну навичку. Професійні дії (уміння) й професійні операції (навички) є 
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складовими професійної або педагогічної діяльності. Згідно з вітчизняним психоло-
гічним розумінням діяльність визначається як система цілеспрямованих, усвідомле-
них, довільних, навмисних фахово-орієнтованих дій (умінь), які виконуються (реалі-
зуються) за допомогою професійних операцій (навичок).

Якщо результати навчання можуть бути представлені професійними зна-
ннями, уміннями й навичками, оскільки вони є чіткими й однозначними, дозволяють 
чітко окреслити зміст вимог до майбутніх вихователів; є діагностичними (засвідчують 
об’єктивні ознаки досягнення чи недосягнення у навчанні); легко вимірюваними при 
визначені результату навчання та рівнів досягнення студентів (прямими та непрями-
ми методами), то компетенції й компетентності не відповідають таким вимогам; ні 
безпосередньо, ні опосередковано не виявляються, хоча й є кінцевим результатом і 
показником якості вищої освіти. Отже, потрібні додаткові процедури встановлення 
відповідності отриманих результатів навчання компетентностям як стандартним ви-
могам до кінцевих результатів вищої освіти. Для того, щоб кваліфіковано встановити 
співвідношення вищезазначених понять та доречно вживати терміни «компетенція» 
і «компетентність», ми звернулися до тлумачення лексичного значення цих іншомов-
них слів. У перекладі на українську мову латинське слово компетенція означає «від-
повідаю», «підходжу». Отже, компетенція – це не знання, не уміння, і навіть не досвід. 
У загальному вона експлікована нами як відповідність наявних у суб’єкта педагогіч-
ної діяльності декларативних і процедурних знань, професійних умінь і навичок тим 
вимогам, що ставляться до них стандартами вищої освіти, переліком компетентнос-
тей випускника та посадовими обов’язками вихователя ДНЗ; як придатність сфор-
мованого в особистості вихователя професійно-педагогічного досвіду до успішної 
реалізації завдань дошкільної освіти.

Що стосується компетентності, то вона не є синонімом слова «компетен-
ція». Цей загальнонауковий термін з абсолютно іншим лексичним значенням згідно з 
словником української мови тлумачиться як властивість за значенням слова «компе-
тентний» (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.

Феномен «професійна компетентність» нами визначено як властивість осо-
бистості вихователя; невід’ємна ознака його професіоналізму, майстерне володіння 
глибинами професії; здатність, здібність, спроможність суб’єкта професійної діяль-
ності стати і бути компетентним (добре обізнаним, готовим, тямущим, відповід-
ним певним вимогам, високо кваліфікованим) при виконанні системи педагогічних 
дій. Виходячи з цього розуміння було зроблено висновок, що власне компетентність, 
як кінцевий освітній результат, може бути виявлена лише теоретичним шляхом: че-
рез співвіднесення виявлених здобутків навчання з вимогами державних стандартів 
вищої освіти та встановлення відповідності/невідповідності наявних у випускників 
фахових знань, умінь і навичок посадовим обов’язкам вихователя – тобто через ви-
значення компетенції, здобувачів вищої освіти. Отже, у вищій освіті вимірюється 
лише те, що явно виражене, а саме: знання, уміння, навички. Набута ж компетенція 
випускника встановлюється не тільки опосередковано, а саме: шляхом виявлення 
придатності цих знань, умінь і навичок професійним вимогам здійснювати діяль-
ність вихователя ДНЗ. Що стосується компетентності, то вона не первинною, осно-
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вною. Відносно до компетенції компетентність є вторинною величиною, наслідком, 
результатом успішного застосування відповідних професійним вимогам фахових 
знань, умінь і навичок (компетенцій).

Отже, якщо компетенція – це базова величина (те, що у фахівця має суспіль-
не значення, суспільну цінність), вихідна субстанція, якісна характеристика фахівця, 
як відповідного за своїми знаннями, уміннями і навичками вимогам суспільства, га-
лузі, виробництва тощо, то компетентність – вивідна вторинна його характеристика, 
властивість, психічне новоутворення, що стало внутрішньо притаманною особистіс-
ною якістю, невід’ємною стороною особистості професіонала, сталим якісним ста-
ном її фахової активності; професійним надбанням суб’єкта діяльності, його вищою 
фаховою потребою.
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