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у нову ситуацію; бачення проблеми в незнайомій ситуації; бачення нової 
функції об’єкту, визначення структури об’єкту. Водночас, необхідно роз-
крити перед особою можливості набуття іншого досвіду, розвиток себе в 
інших, альтернативних, відносно звичних для неї, видах діяльності, розви-
тку та вдосконалення здібностей [1, c. 108].

Для практичної реалізації інноваційного підходу слід зосередитися на 
більш гнучкій, диференційованій підготовці на основі всебічної діагности-
ки проблем, які можуть виникнути в педагогічній діяльності. Підставами 
для диференціації можуть розглядатися цілі підготовки, рівень готовності і 
мотивації студентів магістратури, можливі проблеми, які вони вбачають у 
майбутній педагогічній діяльності, їхні потреби та інтереси.

Диференційований підхід зумовить залучення провідних викладачів 
ВНЗ економічного профілю до пошуку, проектування та реалізації іннова-
ційного підходу до підготовки викладачів економічних дисциплін. 

Отже, у ВНЗ економічного профілю на базі центрів магістерської підго-
товки сформується осередок висококваліфікованих викладачів нового типу. 
Це дозволить у підготовці майбутніх педагогів розвивати інноваційні підхо-
ди та сприятиме суттєвому зростанню якості освітньої діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРАЦІВНИКА

Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти цілою гамою спе-
ціальних, професійних умінь, передусім пов’язаних з його психологічною 
підготовкою. У своїй професійній діяльності він зіштовхується з необхідніс-
тю вчити не лише знань, але й способів їх отримання, формувати навчальну 
діяльність учнів, студентів, будувати освіту як систему, що створює умови 
для самопроектування і формування багатомірної свідомості, здатності 
самовизначатися, розвивати у студентів чи учнів розуміння, мислення, дії, 
рефлексії. Унікальність професії педагога полягає у тому, що він створює 
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умови розвитку людини, її освіти, а основу педагогічної освіти становить 
психологічне знання як учіння про сутність людини і закономірності її роз-
витку. У цьому контексті стає очевидною необхідність підвищення психоло-
гічної компетентності сучасного педагога [2].

За визначенням І. А. Зязюна [1, с. 329], компетентнісний підхід висуває 
на перше місце не інформованість, а вміння людини вирішувати проблеми, 
які виникають у пізнанні і поясненні явищ дійсності (орієнтуватися, розумі-
ти, оцінювати) при освоєнні сучасної техніки та технології, інформаційної 
культури; у стосунках людей, в етичних нормах, в індивідуальній і груповій 
психології, у питаннях вибору партнерів, оцінці власних діянь; у практично-
му житті при виконанні соціальних ролей громадянина; при орієнтуванні 
в середовищі проживання, у правових нормах та адміністративних структу-
рах, у споживчих і естетичних цінностях.

О. В. Казаннікова виокремлює такі критерії розвитку психологічної 
компетентності:

− широта та глибина психологічних знань, які утворюють базу 
психологічно-конструктивних рішень;

− можливість трансформації психологічних знань, умінь та навичок у 
способи здійснення професійної діяльності;

− стійкість психологічно компетентної поведінки;
− інтегрованість концептуального, тактичного та операційного рівня 

компетентності, тобто відповідність ціннісних уявлень про компетентності 
та теоретичного рівня знань із психології; можливість компетентно функці-
онувати в реальній ситуації та ступінь психологічно конструктивного збігу 
зі своїми емоціями, фоновими та функціональними станами;

− високі показники професійної успішності, психологічного здоров’я та 
ступінь задоволеності самоефективністю;

− адекватність міри та форми прояву компетентності в ситуаціях вза-
ємодії [3].

Узагальнення результатів спостережень за особливостями поведінки 
вчителів у тренінгових групах, у період атестації та в інших професійних 
ситуаціях, пов’язаних з оцінкою їхньої компетентності, дозволяє виділити 
такі їхні типи: 

I тип проявляє бажання, ініціативу і відчуває позитивні емоції, що су-
проводжують презентацію компетентності, а також широко використовує 
можливість оцінки рівня її розвитку з боку колег, поповнюючи багаж реф-
лексивних оцінок як стимул до розвитку;

II тип – приймає ситуації подібного роду як нав’язані ззовні, мінімізує 
активність, демонструє незацікавленість в оцінках інших, перекладає відпо-
відальність за невдачі на інших («неправильно сформульоване завдання»; 
«недостатньо часу»; «так діяти наказує адміністрація» тощо);

III тип – проявляє активність, спрямовану на уникнення таких ситуацій, 
або демонструє форми захисної поведінки.

Т. М. Щербакова вважає, що особливості реакцій II і III типів обумов-
лені не стільки некомпетентністю, скільки підвищеною тривожністю, не-
впевненістю, неготовністю до постійного саморозвитку. Ці групи вчителів 
потребують психологічної допомоги, спрямованої на більш глибоке усві-



– 133 –

домлення себе в контексті професії та підвищенні впевненості у своїх мож-
ливостях і здібностях [4]. 

Підбиваючи підсумок, слід наголосити, що процес формування 
психолого-педагогічної компетентності являє собою складне динаміч-
не утворення, яке має розгорнуті часові межі; формування психолого-
педагогічної компетентності особистості необхідно розглядати і як процес, 
і як «відкриту» систему; розвиток українського суспільства потребує змін 
пріоритетів вищої освіти в Україні, їхнього узгодження з актуальними по-
требами випускників.

Отже, формування психологічної компетентності педагогічних пра-
цівників є багаторівневим, динамічним процесом, метою якого є, з одно-
го боку, використання професійного потенціалу (системи психологічних 
знань, умінь та навичок) педагогів на основі проведення особистісно орієн-
тованого навчання, аз іншого – створення сприятливого освітнього серед-
овища в навчальному закладі.
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