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З умовах інтеграції, інформатизації 
та технологізації освіти, посиленні ролі знань та 
практичного досвіду для розвитку  сучасного су
спільства підвищуються вимоги до професійної 
підготовки викладачів вищих навчальних закладів 
щодо їхньої кваліфікації, компетентності та кон
курентоспроможності на ринку праці, здатності 
не тільки адаптуватися в сучасній системі освіти, 
але й творчо брати участь в її розвитку, виявляти 
ініціативу і самостійність. При цьому варто від
значити велику соціальну значущість викладачів 
дошкільної педагогіки і психології, оскільки саме 
вони виконують замовлення суспільства щодо 
підготовки інноваційних педагогів для дош кіль
ної освіти. З огляду на це, особливого значення 
набуває компетентність майбутнього викладача

дошкільної педагогіки і психології у сфері іннова
ційної професійної діяльності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що проблема формування профе
сійної компетентності педагога висвітлюється 
у роботах таких науковців, як: Г.В. Бєлєнької, 
І.Г. Єрмакова, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової, 
Е.І. Рогова, В.О. Сластьоніна, Н.Ф. Тализіної, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторського, В.М. Шепеля та ін. 
Специфіка інноваційної компетентності педагога 
знайшла відображення у працях І.М. Дичківської, 
О.М. Ігнатович, Л.О. ГІетриченко, Л.В. Штефан та 
ін. Однак у межах підготовки майбутніх виклада
чів дошкільної педагогіки і психології ці питання 
на сьогодні залишаються ще недостатньо вивче
ними.
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Педагогічна значущість досліджуваної проб 
леми обумовила мету статті, яка полягає у визна
ченні компетентностей майбутнього викладача 
дошкільної педагогіки і психології у сфері іннова
ційної професійної діяльності.

Науковці розглядають поняття «інноваційна 
діяльність» у різних аспектах, а саме: як вищий 
ступінь педагогічної творчості, педагогічного 
винахідництва, уведення нового в педагогічну 
практику (Н.І. Клокар, О.Г. Козлова); як здатність 
до генерації ідей, їх втілення, аналізу моніторин- 
гових даних та продукування нової педагогічної 
ідеї (Л.М. Ваіценко); як  експериментальну і пош у
кову діяльність педагогічних працівників з метою 
розроблення, експерименту, апробації, впрова
дження і застосування педагогічних інновацій 
(В.М. Малихіна); як творчу педагогічну діяль
ність, спрямовану на прогресивні зміни й розви
ток навчально-виховного процесу, формування 
якісно іншого педагогічного знання та якісно 
іншої педагогічної практики (І.М. Дичківська, 
Л.О. Петриченко); як діяльність, зорієнтовану на 
зміну і розвиток оточуючого середовища і самої 
особистості (О.М. Ігнатович).

На основі сучасних тлумачень поняття 
«інноваційна діяльність» можемо визначити її 
характерні особливості, а саме: налаштованість 
викладача на творчий пошук упровадження 
новітніх досягнень психолого-педагогічної 
науки у повсякденну практику, вивчення, уза
гальнення і пош ирення інноваційного педа
гогічного досвіду, прагнення до створення, 
освоєння та застосування нових педагогічних 
технологій, активних ф орм  і нових методів 
організації навчально-виховного процесу, р о з 
виток інноваційної особистості майбутнього 
фахівця. Відповідно інноваційна професійна  
діяльність викладача дошкільної педагогіки і пси
хології  розглядається нами як комплексна бага
тофункціональна творча діяльність, спрямована 
на організацію взаємодії суб’єктів навчально- 
виховного процесу та забезпечення розвитку 
інноваційної особистості студента, ф орм ування 
його готовності до застосування, розробки  та 
впровадження педагогічних інновацій у систему 
дошкільної освіти, а також інноваційний п р о 
фесійний та особистісний саморозвиток викла
дача, його здатність до створення  і застосування 
новацій, як у вищ ому навчальному закладі, так і у 
дошкільних закладах освіти.

Сучасні тенденції виконання професійних 
функцій актуалізують самостійність та відпові
дальність викладача, його здатність самоіденти- 
фікації власних професійних та освітніх потреб 
в умовах інноваційних перетворень суспільства. 
Підгрунтям концепції модернізації сучасної 
освіти є ком петентніш ий підхід, який склада
ється з нових конструктів освіти: компетентно
стей, компетенцій та метапрофесійних якостей.

Як свідчить проведений аналіз наукових 
джерел, більшість авторів під компетентністю 
розуміють загальну здатність і готовність особи
стості до дії, що ґрунтуються на знаннях і досвіді, 
які набуті завдяки навчанню і вихованню. При 
цьому «поняття компетентності включає в себе 
не тільки когнітивну складову, а й мотиваційну, 
етичну, соціальну, поведінкову; систему цінніс
них орієнтацій, звички» [3, 110-111].

На думку педагогів, саме набуття життєво 
важливих компетенцій / компетентностей 
може дати людині можливості орієнтуватися 
у сучасному суспільстві, інформаційному про
сторі, ш видкоплинному розвиткові ринку праці, 
подальшому здобутті освіти. Відмінність ком
петентного фахівця від кваліфікованого, зазна
чають вчені, в тому, що перший володіє не лише 
знаннями, уміння, навичками певного рівня, але 
і здатністю і готовністю реалізувати їх у роботі. 
Компетентний фахівець має бути здатний вихо
дити за межі предмету своєї професії, а також 
повинен володіти творчим потенціалом для 
саморозвитку. Професійно розвиваючись, такий 
фахівець має можливість створювати щось нове 
(інноваційне) у своїй професії. Він здатний нести , 
відповідальність за прийняте рішення, визначати 
цілі, виходячи із власних ціннісних орієнтирів.

У контексті сказаного стає зрозумілим, що 
завдання вищої педагогічної освіти полягає не 
в тому, щоб майбутні викладачі засвоїли той 
чи інший обсяг знань, а в тому, щоб зробити їх 
успішними з точки зору їх діяльності, навчити 
майбутнього викладача набувати індивідуальну 
компетентність у процесі професійної діяльності 
та у будь-якій сфері діяльності. При цьому, особ
ливого значення набуває здатність і готовність 
майбутнього викладача реалізовувати одержані 
знання, уміння і навички у сфері інноваційної 
професійної діяльності.

Як зазначає І.М. Дичківська, багато проблем, 
що постають перед педагогами, які працюють 
в інноваційному режимі, пов’язані із низькою 
інноваційною компетентністю. Дослідниця роз-> 
глядає інноваційну компетентність педагога як 
систему мотивів, знань, умінь, навичок, особи
стих якостей педагога, що забезпечує ефектив
ність використання нових педагогічних техно
логій у роботі з д ітьми (І.М. Дичківська, 2004, 
с. 278). Однак відсутність складової щодо ство
рення інновацій, на нашу думку, значно збіднює 
її розуміння. Цього недоліку позбавлене визна
чення, подане Л.О. Петриченко. Дослідниця 
визначає інноваційну компетентність учителя 
як «систему мотивів, знань, умінь, навичок, осо- 
бистісних якостей педагога, що забезпечує здій
снення ним усіх етапів інноваційної професійної 
діяльності: від моделювання та прогнозування до 
впровадження нововведення» (Л.О. Петриченко, 
2007, с. 35). Л.В. Ш тефан розглядає інноваційну
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мпетентність інженера-педагога як «інте- 
ільну характеристику, яка  включає здатності 
розробки, освоєння та втілення інновацій 
практику інженерно-педагогічної діяльності,
.і ґрунтуються на відповідних знаннях та умін- 
[х фахівця, через сформованість необхідних 
обистісних якостей та досвіду» (Л.В. Штефан, 
-10, с. 247).

Проведений аналіз визначень інновацій- 
)ї компетентності дозволив з ’ясувати її зміст 
і подати власне бачення цього питання. 
омпетентність викладача дош кільної педаго- 
ки і психології у  сфері інноваційної професійної  
яльності ми розглядаємо як інтегровану якість, 
лнамічне поєднання знань, розуміння, умінь 
здатностей особистості до створення і застосу- 
ання новацій у підготовці фахівців дошкільної 
світи, що забезпечують успішність інноваційної 
рофесійної діяльності, спрямованої на розвиток 
шоваційної особистості студента, а також інно- 
аційний професійний та особистісний самороз- 
иток викладача.

Будь-яка компетентність є результатом інте- 
рації окремих компетенцій.

Як Зазначає Г.В. Бєлєнька, «компетенція — 
саракгеризує коло питань, у яких людина (педа- 
'ог дошкільної галузі) має бути добре обізнаною, 
золодіти знаннями та досвідом, а компетент
ність — характеризує суб’єкта діяльності і ви яв
ляється у володінні ним відповідними знаннями 
і здібностями, що дозволяють обґрунтовано мір
кувати про певну галузь та ефективно в ній діяти» 
(Г.В. Бєлєнька, 2011, с. 21). Відповідно можна 
стверджувати, що у компетенціях компетентність 
деталізується та конкретизується, а їх інтегра
ція виступає характеристикою компетентності 
викладача.

Розглянемо структурні складові інноваційної 
компетентності.

На думку І.М. Дичківської, компонентами 
інноваційної компетентності педагога є поінфор
мованість про інноваційні педагогічні технології, 
належне володіння їх змістом і методикою. Висока 
культура використання інновацій у навчально- 
виховній роботі, особиста переконаність у необ
хідності застосування інноваційних педагогічних 
технологій [2].

Петриченко Л.О. розглядає інноваційну ком
петентність учителя як сукупність певних мета- 
компетенцій, до яких відносить [5]: інформаційно- 
гностичну компетентність — обсяг світоглядних, 
психолого-педагогічних, науково-методичних 
знань для здійснення інноваційної діяльності, 
а також здатність для їх набуття; інтелектуально- 
творчу компетентність — володіння комплексом 
інтелектуально-логічних (аналіз, синтез, порів
няння, абстрагування, узагальнення, конкре
тизація), а також інтелектуально-евристичних 
умінь (аналогія, фантазія, гнучкість, критичне

мислення); навички педагогічної імпровізації; 
регулятивну компетентність — цілепокладання 
та планування; мобілізація та стійка активність; 
оцінювання результатів діяльності; рефлексія; 
організаційно-комунікативну компетентність — 
емоційна стійкість; здатність до нестандартного, 
творчого вирішення завдань у процесі педагогіч
ного спілкування; уміння встановлювати психо
логічний контакт; дієво-творчу компетентність — 
проективні, прогностичні, предметно-методичні, 
організаторські й експертні вміння й навички 
[5, 35-36].

Штефан Л.В. виділяє такі компетенції інно
ваційної компетентності інженера-педагога, як: 
аксіологічно-мотиваційну, процесуально-діяль- 
нісну, дослідницько-рефлексивну, валеологічну, 
творчу, організаційно-впроваджувальну. Кожна 
з них має складну структуру, яка включає уста
новчий, когнітивний, операційний та особистіс
ний компоненти [6].

Проведений аналіз складових інноваційної 
компетентності дозволяє зробити висновок, що 
у сучасних наукових дослідженнях сутність єди
ної за змістом структури інноваційної компетент
ності викладача не визначено.

У дослідженні ми виходимо з того, що ком
петентність майбутнього викладача дошкільної 
педагогіки і психології у сфері інноваційної про
фесійної діяльності можна розглядати як сформо
ваність певного набору компетенцій з готовністю 
реалізувати їх у професійній діяльності. Така ком
петентність виявляється в усвідомленні й при
йнятті цілей і цінностей інноваційної діяльності 
викладача, обізнаності щодо педагогічних іннова
цій та інноваційних процесів у вищій та дошкіль
ній освіті, привласненні образу структури іннова
ційної діяльності викладача, оволодінні змістом, 
формами, методами, засобами та технологіями 
інноваційної професійної діяльності, здатності до 
творчого мислення, активної особистісної позиції 
у реалізації інноваційних пошуків, позитивному 
ставленні до себе та обраної діяльності, праг
ненні до особистісного та професійного розвитку 
і самовдосконалення. З огляду на це, нами виді
лено такі компетентності викладача дошкільної 
педагогіки і психології у сфері інноваційної про
фесійної діяльності, як:

— ціннісно-мотиваційні:  прийняття цілей 
і цінностей інноваційної професійної діяльності 
викладача як особистісно-значущих; наявність 
пізнавального інтересу до педагогічних інновацій, 
баж ання творчо ними оволодівати; усвідомлення 
потреби в розробці та реалізації педагогічних 
інновацій; сформованість потреби у постійному 
саморозвитку та самовдосконаленні через інно
ваційну діяльність;

— когніт ивні: знання та розуміння сутності 
та специфіки інновацій, їх видів та ознак, осо
бливостей інноваційної діяльності викладача,
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інноваційних методів і технологій навчання; 
знання про суть педагогічного проектування та 
логіки побудови його етапів (здатність планувати 
навчальний процес відповідно до цілей навчання, 
психологічних закономірностей, оптимальних 
методів, прийомів); знання та розум іння індиві
дуально-типологічних особливостей студентів, 
способів еф ективної взаємодії в системі «викла- 
дач-студент», «вихователь-дитина»;

— дослідницькі: здатність аналізувати інно
ваційні процеси у вищ их навчальних закладах 
та закладах дош кільної освіти; добирати і п р о 
фесійно застосовувати під час пош уку «іннова
ційної» інформації наукові методи дослідницької 
діяльності; формулю вати і описувати інноваційну 
проблему; вм іння д іагностувати власну д іяль
ність та рівень розвитку особистості студента; 
визначати мету, об ’єкт, предмет, робочу гіпотезу, 
завдання дослідження; планувати педагогічний 
експеримент; обґрунтувати й експериментально 
перевірити висунуту інноваційну ідею; аналізу
вати результати своєї дослідницької діяльності, 
робити необхідні висновки;

— проект увальні: знання, уміння та здатність 
формулювати цілі і завдання розробки й засто
сування нововведення; прогнозувати зміни, 
труднощі, засоби досягнення цілей, позитивні 
і можливо негативні сторони реалізації ново
введення; моделювати навчально-виховний п р о 
цес відповідно до цілей навчання, освітніх стан 
дартів, нових прогресивних методів і прийомів 
керівництва навчальною, пошуковою і педагогіч
ною діяльністю студентів; відбирати та структу- 
рувати зміст навчального матеріалу, співвідно
сити навчальний матеріал з рівнем пізнавального 
і ж иттєвого досвіду студентів; відбирати іннова
ційні методи і прийоми керівництва навчальною 
діяльністю студентів на заняттях різних типів 
і видів; використовувати ІКТ для виріш ення 
освітніх завдань; розробляти  навчально-мето- 
дичні матеріали для розвитку інтелектуально- 
духовного та творчого потенціалу особистості 
студента; еф ективно поєднувати засоби, методи, 
форми контролю якості навчально-виховної 
роботи; розробляти проекти виховних заходів та 
просвітницькі програми, враховуючи культурно- 
освітні запити студентів для підвищ ення їх куль- 
турно-освітнього рівня;

— організаційно-ком унікат ивні: уміння та 
здатність організовувати освітньо-виховний п р о 
цес на засадах особистісно орієнтованої освіти; 
реалізовувати дослідно-експериментальну 
роботу; продуктивно застосовувати педаго
гічні нововведення; творчо і оптим ально вико
ристовувати зміст, ф орм и, методи, прийоми, 
засоби у практиці викладання фахових дисци
плін у вищ ому навчальном у закладі; створю вати 
умови для спільної освітньо-виховної діяльності 
та наукової взаємодії; будувати конструктивні

взаємодії в д іяльності «викладач-сгудент» відпо
відно до цілей навчання і виховання; формувати 
особистий інноваційний стиль діяльності;

— особист існо-креат ивні: знання основ педа
гогічної творчості, евристичних методів, основ 
винахідницької діяльності; уміння визначати 
актуальні педагогічні проблеми та виявляти чин
ники, що спричинили їх виникнення; здатність 
висувати гіпотези та оригінальні ідеї, долати 
інерцію мислення; самокритичність та альтерна
тивність мислення; здатність контролювати емо
ційну сферу; розвинуті морально-вольові якості;

— рефлексивні: вм іння аналізувати освітньо- 
виховні заходи га структуру інноваційної профе
сійної д іяльності викладача вищого навчального 
закладу; здійсню вати самодіагностику, самокон
троль, самоаналіз, самооцінку та самокорекцію 
власної діяльності; визначати рівень своєї готов
ності до інноваційної педагогічної діяльності та 
ш ляхи його підвищ ення.

О володіваю чи інноваційними професійними 
компетентностями викладачі збагачують і зм і
нюють власну особистість. Такий підхід дає мож
ливість констатувати, що виріш ення проблеми 
підготовки майбутніх викладачів до інновацій
ної проф есійної діяльності охоплює вирішення 
питання взаємодії майбутніх викладачів з іннова
ційною інформацією , інноваційною продукцією, 
інноваційним и технологіями, інноваторами та 
інноваціями, в процесі якої відбувається взає- 
мообмін, взаємозбагачення та саморозвиток. 
Крім того, можна стверджувати, що інноваційна 
готовність майбутніх викладачів має особистісно-1 
творчу природу. Взаємодія майбутніх виклада
чів з інноваційним досвідом педагогів-інновато- 
рів забезпечує інноваційну спрямованість, яка 
відображ ає результати розвитку інноваційної 
сфери у процесі інноваційної педагогічної діяль
ності [4]. Це робить мож ливим формування інно
ваційної особистості як  студента, так і викладача.

П ідсумовуючи викладене вище, ми дійшли 
таких висновків: інтегральним показником 
якості освіти є компетентність, яка визначається 
не просто як сума знань і умінь, а характеризує 
вміння людини мобілізувати отримані знання 
і досвід у конкретній ситуації; компетентність є 
результатом освіти, самоосвіти і саморозвитку 
майбутнього ф ахівця, вона визначається досві
дом та індивідуальною  здатністю людини, її 
прагненням  до безперервної самоосвіти й само
вдосконалення, творчим  ставленням до справи; 
компетентність викладача дошкільної педагогіки 
і психології у сфері інноваційної професійної 
д іяльності розглядаєм о як інтегровану якість, 
динам ічне поєднання знань, розуміння, умінь 
і здатностей особистості до створення і застосу
вання новацій у підготовці фахівців дошкільної 
освіти, що забезпечую ть успішність інноваційної 
проф есійної д іяльності, спрямованої на розвиток
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новаційної особистості студента, а також  інно- 
іційний проф есійний та особистісний само- 
)звиток викладача. С кладовими інноваційної 
ш петентності викладача є ціннісно-мотива- 
йна, когнітивна, дослідницька, проектувальна, 
зганізаційно-комунікативна, реф лексивна ком- 
ї т є н т н о с т і ,  що розглядаю ться я к  необхідні для 
:пішної діяльності викладача в сучасних умовах.

Усі вони тісно взаємозалежні, кожна наступна 
компетентність продуктивна лише за наявності 
попередньої, сф ормованої в достатньому обсязі. 
Компетентність викладача у сфері інноваційної 
проф есійної діяльності відображ ає готовність 
і здатність викладача професійно виконувати 
інноваційні педагогічні функції, потребу в постій
ній проф есійній самоосвіті й саморозвитку.
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