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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої країни 
надзвичайно актуалізується питання виховання та навчання дітей в 
умовах, що постійно змінюються. Його неможливо успішно реалізува
ти без належної психологізації методичного супроводу навчання учнів. 
Очевидно, що ці процеси необхідно розпочинати з початкової школи. У 
цьому контексті важливим є утвердження освітньої парадигми, що ха
рактеризується орієнтованістю на кожну особистість, розкриття її 
задатків і можливостей, спрямованістю на захист інтересів дитини, 
уникнення усередненості та рецептурності у навчанні. 

Дослідження науковців лабораторі ї вікової пси
хофізіології Інституту психологі ї імені Г.С. Костюка 
Н А П Н України засвідчують, що в другій половині 
XX століття працівники сфери «людина-людина», а 
до них належать педагоги, вихователі, психологи, 
медичні працівники, управлінці , юристи та ін., від
чувають дефіцит професійних знань, накопичених 
в науковій та практичній психології . З огляду на це 
відбувається зниження ефективності вирішення 
суспільно важливих завдань традиційними спосо
бами [6, с. 161-227]. 

Одним зі стратегічних завдань реформування 
освітньої галузі, визначених Національною докт
риною розвитку освіти України [4], є впровадження 
мобільної системи підвищення професіоналізму пе
дагогів, спрямованої на розвиток інтелектуального 
потенціалу, психологічної компетентності , здат
ності до ефективної педагогічної діяльності . 

Для розуміння означеного питання важливо 
з'ясувати зміст понять «компетентність» та «ком
петенція». Поняття компетенщі вперше активно 
почали використовувати фахівці в галузі управлін
ня бізнесу. Психолог Девід Мак-Клелланд (David С. 
McClelland), який з кінця 60-х років минулого століт
тя працював у Гарвардському університеті , обґрун
тував визначення компетенцій як деяких факторів, 
що впливають на ефективність професійної діяль
ності . У 1973 р. він написав статтю, опубліковану в 
журналі «Аплегісап Psychologist)) під назвою «Тесту
вання компетентності , а не інтелекту». 

Суть методології, запропонованої Девідом Мак-
Клелландом, полягала у порівнянні більш успішних 
співробітників з менш успішними для визначення 
факторів ефективності діяльності , щоб зрозуміти, 
які саме психологічні особливості та особливості 
поведінки забезпечують успіх в певній професій
ній діяльності . Однак широку популярність підхід, 

заснований на компетенціях, отримав після публі
кації книжки американського біхевіориста Р.Бояціса 
(Boyatzis, 1982) «Компетентний менеджер: модель 
ефективної діяльності» [12]. 

Отже, розглянемо наявні визначення поняття 
«компетенція», яке розуміють як: 

1. Компоненти поведінки на відміну від осо-
бист існихта інтелектуальних особливостей (McClel
land, 1973) /̂ 73, с. 337-3397; 

2. Форми поведінки, що більш характерні для 
кращих співробітників, ніж для посередніх (Klein, 
1996) [7, с. 234]; 

3. Опис поведінки (способу дій) співробітників, 
необхідної для досягнення цілей компанії та від
повідного її корпоративній культурі (Intagliata J., 
Ulrich D., & Smallwood N., 2000) [11, c. 127]. 

Якщо проаналізувати визначення цього поняття 
в сучасній літературі, то виходить, що компетенція 
- це будь-яка якість індивіда, що впливає на ефек
тивність його діяльності [1, с. 408-409]. Але ж, за 
великим рахунком, самі різні якості людини вплива
ють на ефективність її діяльності: і знання, і навички 
та здібності, і мотивація та переконання, цінності і 
темперамент, гострота зору та особливості поведін
ки тощо. 

Чи можна назвати наведені характеристики ок
ремими якостями індивіда або навіть сукупністю 
окремих якостей? Нам видається, що - ні. На наш 
погляд, компетенція - це насамперед опис бажа
ного для організації поведінки індивіда. Природ
но, що поведінка людини багато в чому залежить 
від неї самої, від її індивідуальних особливостей, 
але компетенції - це не просто їх сукупність. 

Компетентність у перекладі з латинської 
competentia означає коло питань, у яких людина 
добре обізнана, має знання та досвід. Компетент
ність - спроможність кваліфіковано провадити 
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діяльність, виконувати роботу або завдання [5, 
с. 188-189]. Компетенція - об'єктивний, рівневий 
опис ділових якостей, необхідних для успішного 
виконання роботи. Компетенція - одна з описових 
характеристик, що слугує для визначення ступеня 
відповідності співробітника поставленим завдан
ням [9, с. 236-237]. Найчастіше компетенція - це 
номінальна шкала, за якою виявляється наявність 
або відсутність потрібної для роботи складової, а 
не ступінь її вираженості . 

Сучасному вчителеві недостатньо володіти лише 
своїм предметом, необхідно знати особливості його 
засвоєння учнями, формувати в них потребу в ово
лодінні метазнаниями (знаннями про знання) та ін. 
[8, с. 246]. Отже, зміст професійної компетентності 
вчителя охоплює сформованість як предметних, так 
і методичних знань, а також професійних (знання 
про основні напрями й зміст праці вчителя, сутність 
та особливості професійно-педагогічної діяльності , 
розвиток педагогічної і психологічної наук, про
фесійну підготовку тощо). Особливо важливою на 
сучасному етапі розвитку освіти постає проблема 
психологізації методики навчання і виховання. 
Отже, побудова моделі психологічної компетенції 
педагога має спиратися на засади, що дозволяють 
успішно вирішувати професійні задачі. Психологіч
на компетентність педагога - це наявність основ 
знань із загальної, вікової, педагогічної, соціальної 
психології та психофізіології і досвіду (набутого під 
час педагогічної практики, власної професійної 
діяльності та підвищенні кваліфікації!, необхідних 
для ефективної педагогічної роботи. 

Для здійснення навчально-виховного процесу 
вчитель має володіти глибокими знаннями психіки 
школяра, розумінням його психічних станів, умін
нями добирати для уроків і заходів інформацію, 
контролювати свою діяльність і поведінку, а та
кож індивідуальними психічними та фізіологічними 
властивостями, що забезпечують ефективне ф о р 
мування професійної компетентності , входження 
в професію під час професійної підготовки й прак
тичної діяльності, успішне виконання професійних 
функцій. 

З іншого погляду, психологічна компетентність 
педагога спирається на те, що психологічна складо
ва педагогічної діяльності охоплює міжособистісне 
оцінювання, стереотипізацію, класифікацію, порів
няння, зіставлення, аналіз, рефлексію. На основі 
цього формується образ іншої людини, відбуваєть
ся розуміння головних детермінант її поведінки і 
стосунків. Особливу увагу варто приділяти методам 
розвитку проникливості , що ґрунтується на фікса
ції та інтерпретації неконтрольованих або слабко 
контрольованих форм поведінки й різних індика
торів, які відображають зовнішній вигляд людини, 
ї ї експресію, характеристики мови, звички, симпатії 
тощо. Означені підходи щодо розуміння психоло
гічної компетенції педагога характеризують різні її 
сторони (це дуже нагадує кількість теорій особис
тості в сучасній психології, яких нараховується 56). 

Водночас існують структури психологічної ком
петенції педагогів на різних рівнях освітньої с и 
стеми. Зокрема, дослідження психологів вказують 
на те, що психологічна культура вчителя початкової 
школи є інтегративною особист існо-професійною 
якістю, розвиток якої в процесі його педагогічної 
діяльності зумовлюється дією детермінуючих фак
торів, серед яких найважливішими є: розуміння 
рушійних сил особистісного розвитку у ч н я ; потре
ба у психологічній культурі як необхідній складовій 
професійної компетентності; зовнішні соціально-
психологічні та внутрішні особистісні передумови, 
що сприяють становленню психологічної культури. 

На підставі теоретичного аналізу ідей та психо
логічних концепцій відомих дослідників (К.О. Абуль-
ханова-Славська, Б.Г. Ананьев, Г.О. Балл, І.Д. Бех, 
B.C. Біблер, І.А. Зязюн, О.М. Леонтьев, С.Д. Максимен-
ко, В.Д. Шадріков) та визначення змісту психологіч
ної культури вчителя (І.Д. Бех, В.І. Войтко, О.В. Про-
скура, В.В. Рибалка, Р.І. Скульський, Н.В. Чепелєва) 
представлено і детально розкрито концептуальну 
структурно-функціональну модель розвитку пси
хологічної культури вчителя початкової школи в 
єдності трьох вимірів: змістовно-особистісного, 
діяльнісного та генетично-вікового [10]. 

До змістовно-особистісного виміру належать 
види психологічної компетенції, що відповідають 
достатньо розвиненим підструктурам особистост і 
вчителя: 

• культура спілкування (комунікативна культу
ра), що відповідає підструктурі здатності до між-
особистісного спілкування; мотиваційна культура 
- особистісно-розвивальній спрямованост і ; 

• характеролог ічна культура, що відповідає під
структурі характеру; 

• рефлексивна культура, що кореспондує з в и -
сокорозвиненою підструктурою самосвідомості з ї ї 
центральною складовою - психологічною рефлек
сією поведінки; 

• психологічна компетентність, або культура 
психологічного досвіду - як результат ефективно
го засвоєння і використання психологічних знань, 
умінь та навичок; 

• інтелектуальна культура, тобто розвинені 
психічні процеси (психологічне сприймання, увага, 
пам'ять, мислення, уява); 

• психофізіологічна культура, або здатність вра
ховувати у професійній діяльності тип темперамен
ту, вік, стать, антропологічні ознаки учнів, учителів, 
свої власні. 

Діяльнісний вимір психологічної компетенції 
вчителя початкової школи охоплює такі компонен
ти: 

• гуманістично-мотиваційний, 
• когнітивно-психологічний, 
• цілеособистісний (якість людини як фахівця), 
• творчо-результативний, 
• емотивно-естетичний. 
До генетично-вікового виміру психологіч

ної компетенції належить характеристика рівня 
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розвитку всіх означених базових якостей і компо
нентів в ході професійного становлення вчителя 
початкових класів. 

Психологічна компетентність педагога обумовле
на соціогенними і внутрішньоособистісними де
термінантами розвитку психологічної культури. 

Соціогенні - визначаються суспільною пот
ребою, необхідністю психологічної підготовки 
вчителя до розвитку особистості учня і виступають 
у формі настановлень доктрини освіти, концепцій і 
програм спеціальної особистісно орієнтованої про
фесійної підготовки та перепідготовки педагогів. 

Внутрішньоособистісні, а фактично самоде-
термінанти - зумовлені розвитком і саморозвитком 
особистості вчителя в умовах особистісно спрямо
ваної педагогічної діяльності , спеціальної підготов
ки та самопідготовки до неї і виступають як: 

- екзодетермінанти (зовнішні); (засвоєні і здійс
нювані мотиви професійної діяльності , а також пси
хологічні знання, вміння, навички) чітко усвідомлені 
професійні потреби та мотиви, фаховий інтерес до 
психологогпедагогічних знань, ідеали, прагнення 
до професійного психолого-педагогічного вдоско
налення, переконання у необхідності й важливості 
психологічних знань, навичок та вмінь для успіш
ного педагогічного практикування, самопізнання й 
саморозвитку, вміння опрацьовувати і творчо адап
тувати нову наукову інформацію з педагогічної та 
вікової психології; 

- онтодетермінанти (індивідуальні); (здатність 
до міжособистісного спілкування та психологічно
го інтелекту) інтелектуальна здатність до бачення, 
постановки й розв'язання проблем особистісного 
зростання учня , психологічне мислення педагога 
початкової школи, усвідомлення значущості науко
во-психологічних знань як особистісного атрибуту 
для подальшої психолого-педагогічної діяльності 
та самоосвіти; 

- ендодетермінанти (всередині) ; (характер, 
рефлекс ія , психофіз іолог ічна база) такі характе
рологічні показники, як наполегливість , ц ілеспря
мованість, винахідливість, а також здатність до 
адекватного усв ідомлення якостей власної осо
бистост і , ї ї самопізнання, самооцінки, самовдоско
налення. 

Отже, взаємозв'язок між соціогенними і внут
рішньоособистісними детермінантами розвитку 
психологічної компетентності та їх дія відбувається 
у формі певної організації професійної підготовки 
і перепідготовки вчителя та його безпосередньої 
психолого-педагогічної діяльності з розвитку осо
бистості учня та власної. 

На основі досліджень психологічних звернень 
учителів початкових класів на курсах підвищення 
кваліфікації було створено психологічний глосарій 
вчителя початкових класів. 

Сучасні педагогічні системи спрямовані на забез
печення гармонізації відносин між учнем і довкіл
лям, оскільки одним із основних показників якості 
життя дитини є ї ї здоров'я, педагогіка майбутнього 

має виконувати здоров'язбережувальну функцію. 
Темп життя і навчальні навантаження учня початко
вої школи збільшуються, тоді як показники здоров'я 
знижуються. Отже, учитель має створити і підтри
мувати комфортну психологічну атмосферу в класі. 
Тому для ефективної педагогічної роботи важливо 
знати психологічні особливості дитини, що дозво
лить педагогу створити оптимальні умови для роз
будови ефективного розвивального середовища в 
початковій школі. 

Запропонований глосарій і коментар до нього 
створено з урахуванням особливостей розвитку су
часної дитини й організації навчального процесу в 
умовах початкової школи. 

Вік - часові характеристики розвитку індивіда 
в онтогенезі, а також на окремих стадіях (періодах) 
його життя: 

• вік пренатальний - утробний розвиток плоду 
від зародка до моменту народження; 

• вік новонародженості - період розвитку від 
народження до першого місяця життя. Характери
зується найінтенсивнішим ростом організму; 

• вік немовляти - період від одного місяця до 
року. Період найінтенсивніших змін у психіці дитини; 

• вік ранній - період розвитку дитини від одного 
до трьох років, який характеризується помітними 
анатомо-фізіологічними і психічними змінами; 

• вік дошкільний - етап психічного розвитку 
дитини від трьох до шести-семи років. У ньому ви
окремлюють такі періоди: молодший (від трьох до 
чотирьох років), середній (від чотирьох до п'яти 
років) і старший (від п'яти до шести-семи років). 
Характеризується інтенсивним розвитком дитячих 
потреб. Серед них найважливішими є: потреба в 
спілкуванні, за допомогою якої засвоюється со
ціальний досвід; потреба в зовнішніх враженнях, 
через яку формуються пізнавальні здібності; пот
реба в рухах, що зумовлює оволодіння цілою систе
мою різноманітних навичок і вмінь; 

• вік молодший шкільний - період психічно
го розвитку дитини від шести-семи до 10 років, 
пов'язаний з навчанням у початкових (1-4) класах. 
Найважливішою подією цього періоду є зміна со
ціальної позиції дитини: дошкільник стає школя
рем, у нього поєднуються особливості дошкільного 
дитинства і школяра. 

Вікова сенситивність (чутливість) - власти
ве певному віковому періоду оптимальне поєднан
ня умов для розвитку певних психічних властиво
стей і процесів. Передчасне або запізніле відносно 
періоду вікової сенситивності навчання може ви
явитися недостатньо ефективним, що негативно 
позначається на розвитку психіки. Розвиваючи чут
ливість психофізіологічних систем учня, вчитель 
розширює діапазон їх дії, урізноманітнюючи мож
ливості налаштування всіх психічних систем [2, 
с. 71-74]. 

Сім'я - мала соціальна група суспільства, най
важливіша форма організації особистого побуту, за
снована на подружньому союзі та сімейних зв'язках, 
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тобто відносини між чоловіком і дружиною, бать
ками і дітьми, братами і сестрами та іншими роди
чами, які живуть разом (функції сім'ї важливі для 
нормального розвитку дитини: виховна, емоційна, 
духовного спілкування, порушення функцій родини). 

Психологія першого вчителя - діяльність пе
дагога в процесі навчання (чуття самого себе і міри 
власних дій як першого вчителя), взаємодія з учнем, 
класом (чуття дитини). 

Страх - негативний емоційний стан, що з'явля
ється у людини при виникненні уявної або реальної 
загрози для життя чи життєвого благополуччя. 

Неврози - функціональні нервово-психічні 
розлади, які виникають і розвиваються внаслідок 
тривалого впливу різних (біологічних і соціально-
психологічних) психотравмуючих факторів, емоцій
ного або розумового перевантаження. 

Темперамент - відносно стійке закономірне 
співвідношення індивідуально-психологічних особ
ливостей людини, що характеризує динамічну сто
рону її психічної діяльності і поведінки. 

Психологія навчального процесу - психоло
гічні закономірності управління процесом учіння 
школярів і всебічного розвитку їх особистості в 
процесі навчання. 

Гіпокінезія - природне чи штучно створене зни
ження рухової активності , що зумовлює порушення 
різних функцій в організмі (опорно-рухового апара
ту, кровообігу, дихання та ін.), зменшення сили ско
рочення м'язів. 

Мислення - процес опосередкованого й уза
гальненого відображення людиною предметів і 
явищ об'єктивної дійсності в їх істотних зв'язках і 
відношеннях (під час або внаслідок її аналізу і син
тезу). 

Почуття - специфічна форма відображення 
дійсності, в якій виявляється стійке суб'єктивно-
емоційне ставлення людини до предметів і явищ, 
які вона пізнає та змінює відповідно до своїх потреб. 

Уява - психічний процес, що виявляється у ство
ренні людиною на основі її попереднього досвіду 
образів об'єктів, яких вона безпосередньо не с п р и 
ймала і не сприймає у даний момент. 

Представлений підхід до розуміння психоло
гічної компетентності педагога дає можливість оз
начити шляхи розбудови розвивального середо
вища в початковій школі на засадах урахування 
природних можливостей дитини. Отже, є реальна 
можливість у створенні оптимальної комплексної 
природновідповідної програми дій учителя по
чаткових класів у розкритт і т в о р ч и х можливостей 
учнів початкової школи. Водночас потребує по
дальших досліджень проблема п р и р о д н и х можли
востей психофізіологічних механізмів п ідвищен
ня чутливості до дій учнів початкової школи [З, 
с. 22-28]. Саме вони, на наш погляд, є потужним, 
додатковим і керованим джерелом (на основі пси
хофізіологічних закономірностей чутливост і л ю 
дини) зусиль вчителя у розбудові розвивального 
середовища в початковій школі . 
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Олександр КОЧЕРГА 
Розвиток психологічної компетентності вчите

ля початкової школи 
У статті розглянуто поняття компетенції та 

компетентності педагога. Представлено аналіз пси
хологічної компетентності вихователя дошкільного 
навчального закладу та вчителя початкових класів. 
Розроблено глосарій психологічної компетентності 
вчителя початкових класів з опертям на психологічні 
запити вчителів початкових класів під час проход
ження ними курсів підвищення кваліфікації в Інсти
туті післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка. Обґрунтовано 
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важливість психологічної компетентності вчителя 
початкових класів для створення умов розвивального 
середовища в початковій школі. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, 
діяльність, психофізіологічні системи, психологічна 
компетентність вчителя початкових класів, розви-
вальне середовище. 

Александр КОЧЕРГА 
Развитие психологической компетентности 

учителя начальной школы 
В статье рассматривается понятие компетен

ции и компетентности педагога. Представлен ана
лиз психологической компетентности воспитателя 
дошкольного учебного заведения и учителя началь
ных классов. Разработан глоссарий психологической 
компетентности учителя начальных классов с опо
рой на психологические запросы учителей начальных 
классов при прохождении ими курсов повышения ква
лификации в Институте последипломного образова
ния Киевского университета имени Бориса Гринченко. 
Обоснована важность психологической компетент
ности учителя начальных классов для создания усло
вий развивающей среды в начальной школе. 

Ключевые слова: компетенция, компетент
ность, деятельность, психофизиологические систе
мы, психологическая компетентность учителя на
чальных классов, развивающая среда. 

OleKsandr KOCHERGA 
The development of psychological competence of 

a teacher of primary school 
The article considers the notion of competence and com

petency of a teacher. The analysis of psychological compe
tence of a kindergarten tutor and a primary school teacher 
is presented. The glossary of psychological competence of a 
primary school teacher based on the psychological needs 
of primary school teachers during their training courses at 
the In-Service Teacher Training Institute of Boris Hrinchenko 
Kyiv University was created. The author determines the im
portance of psychological competence of primary school 
teachers to create conditions for developmental environ
ment at primary school. 

Keywords: competence, competency, activity, psycho
logical systems, psychological competence of a primary 
school teacher, developmental environment. 
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