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ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ ЯК
СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Н. Стаднік, О. Матушевська
Суспільні вимоги до освітньої практики, діяльності сучасного педагога в
закладі дошкільної освіти, переорієнтація із процесу на результат освіти
зумовлюють актуальність реалізації компетентнісного підходу в системі
вищої освіти. Звернення європейської й української освіти до
компетентністного підходу детерміновано невідповідностю між необхідним
обсягом знань кваліфікованого фахівця і відсутністю або недостатністю
умінь застосовувати й доповнювати їх в умовах професійної діяльності.
Одним із актуальних завдань вищої, післядипломної педагогічної освіти є
формування і розвиток професійної компетентності фахівців дошкільної
освіти. Дослідження зазначеного процесу потребує з’ясування сутності
понять «компетентністний підхід», «компетентність», «професійна
компетентність» [7]. У нашому досліджені здійснено вивчення діяльності
дошкільних педагогів, що передбачало аналіз і визначення сутності поняття
«професійна компетентність фахівців дошкільної освіти», характеристики
структури професійної компетентності дошкільних педагогів.
Підготовка спеціаліста європейського рівня на засадах компетентністного
підходу зумовлена низкою вимог, а саме: реформуванням вітчизняної
системи освіти з урахуванням європейських норм і стандартів на основі
власних культурних і науково-технічних здобутків; посиленням
культурологічної
підготовки
фахівця
для сприяння його
життєвої
мобільності; створенням моделі сучасного європейського спеціаліста та умов
для його розвитку й самореалізації; визначенням переліку ключових
компетентностей формування фахівця, їх змісту, рівня і показників
сформованості з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду [2].
Приєднуємося до думки І. О. Загашева, який відзначає, що сутність
компетентнісного підходу полягає у цілеспрямованому розвитку системи
характеристик, які уможливлюють ефективне вирішення актуальних і
потенційних професійних завдань працівником [3]. Таким чином, на
сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики постає завдання
підготовки та професійного розвитку фахівців на засадах компетентнісного
підходу, що передбачає посилення практичної спрямованості освіти за умови
збереження її фундаментальності.
У нашому дослідженні компетентність розглядаємо як інтегровану
якість особистості, яка проявляється у прагненні реалізувати свій потенціал,
що ґрунтується на професійних знаннях, предметних навичках, уміннях зі
спеціальності, досвіді і способах мислення, цінностях і ставленнях,
позитивних схильностях, інтересах і прагненнях,здатності й готовності
приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію у процесі
професійної діяльності [7].
Проведений
аналіз
наукової
літератури
дає
підстави
для
визначення в нашому
науковому
дослідженні
поняття «професійна
компетентність фахівців дошкільної освіти» як здатність педагога
виконувати професійну діяльність на основі здобутих знань, набутих умінь,

навичок зі спеціальності, досвіду, способів мислення, особистісних якостей,
цінностей і ставлень, інтересів і прагнень, як готовність нести
відповідальність за реалізацію прийнятих рішень у процесі професійної
діяльності.
У результаті наукового пошуку визначено структуру професійної
компетентності фахівців дошкільної освіти. У нашому дослідженні
виходимо з того, що професійна компетентність має внутрішню і зовнішню
структуру. Внутрішню структуру компетентності складають аспекти, які
поєднують окремі підструктури. Зовнішня структура представлена різними
групами й видами професійної компетентності. Нами визначено
мотиваційний,
когнітивний,
поведінковий,
ціннісно-смисловий
і
процесуально-результативний аспекти, які утворюють другий рівень
внутрішньої структури професійної компетентності фахівців дошкільної
освіти. До першого рівня внутрішньої структури професійної компетентності
фахівців дошкільної освіти відносимо такі складові: готовність до вияву
компетентності, володіння знанням змісту компетентності, пізнавальні і
практичні навички, досвід вияву компетентності в різноманітних
стандартних і нестандартних ситуаціях, ставлення до змісту
компетентності й об’єкта її застосування, цінності та етику, емоційновольову регуляцію процесу й результату вияву компетентності.
До зовнішньої структури професійної компетентності фахівців
дошкільної освіти нами віднесено три групи компетентностей, а саме:
особистісні, соціальної взаємодії, діяльнісні. Група особистісних
професійних компетентностей поєднує шість видів компетентностей, як-от:
ціннісно-смислову,
інтелектуальну,
громадянську,
полікультурну,
здоров’язбережувальну, рефлексивну. Група компетентностей соціальної
взаємодії представлена трьома видами компетентностей: соціальнопсихологічною, комунікативною, організаційною. Групу діяльнісних
компетентностей складають когнітивний і діяльнісний види професійної
компетентності. Когнітивні компетентності утворюють підгрупу, до складу
якої
входять
методологічна,
педагогічна,
фахова
й
методична компетентності. Діяльнісні компетентності також є підгрупою, у
якій наявні аналітична, проектна, управлінська, дослідницька, інформаційнотехнологічна компетентності [7].
Однією із важливих ідей Нової української школи є педагогіка
партнерства, складовими якої є поняття «пeдагогiчна взаємодія»,
«педагогічна взаємодiя педагогів закладу дошкільної освіти і батьків».
Концепція Нової української школи ґрунтується на таких принципах
партнерської взаємодії: цілісність вивчення проблеми, комплексне
використання методів, зв’язок теорії з практикою, об’єктивність, педагогічна
ефективність, міждисциплінарні зв‘язки, додатковість, адекватність,
варіативність, генетична зумовленість, цільова детермінація, системність [4].
Поняття «партнерство» розглядається дослідниками як система
взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності; спосіб
взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності,
рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників; організаційна форма
спільної діяльності, що передбачає об’єднання осіб на відповідних умовах
розподілу праці та активної участі в її реалізації; спосіб взаємовідносин, за

яких зберігаються права кожної зі сторін, чітко узгоджені і злагоджені дії
учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигідності та
рівноправності [5].
На основі аналiзу науково-пeдагогiчної лiтeратури сутнiсть поняття
«пeдагогiчнавзаємодiя педагогів ЗДО і батькiв» розглядаємо як процес
погоджeних впливiв, гармонiйних стосункiв, що підпорядковані спiльнiй
мeтi, яка рeалiзується в спiлкуваннi «на рiвних» та в спiльнiй пeдагогiчнiй
дiяльностi щодо виховання дошкільників [6].
Визначальним результатом упровадження партнерської взаємодії
педагогів ЗДО і батьків вихованців є сформованість пeдагогiчної
компетентності батькiв, яку розглядаємо як сформовану готовнiсть до
виховання дітей дошкiльного вiку в сiм’ї, умiння розвивати свої педагогічні
здібності та якостi виховатeля в процeсi сімейної життєдiяльностi,
застосовувати кращі практики вітчизняного і зарубіжного досвіду виховання.
На основі опрацювання положень наукових праць дослідниці
Т. Алeксєєнко та досвіду сімейного виховання, практики роботи вітчизняних
і зарубіжних педагогів ЗДО нами визначено такі складові пeдагогiчної
компетентності батькiв: мотивацiя (спонукання до виховної дiяльностi);
змiст (знання, пeрeконання, погляди) [1]; діяльність як спосіб розвитку
досвіду виховання, формування прийнятних моделей поведінки;
саморегуляція як здатність взаємодіяти на основі знань про особливості
дитини та батьків, інших дітей, приймати усвідомлені рішення,
забезпечувати єдність раціонального і почутєвого у вихованні особистості.
Сформованість готовності фахівців дошкільної освіти до розвитку
педагогічної компетентності батьків поєднує: позитивнe ставлeння до
дитини, рiзних видiв дiяльностi дошкільника, доглядом i вихованням дітей;
здiбностi та особистiснi якостi; знання, вмiння, навички, нeобхiднi для
реалізації виховної функції батьків у сім’ї; потрeби, спонуки, iнтeрeси.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що професійна компетентність
фахівців дошкільної освіти передбачає формування здатності педагога
виконувати професійну діяльність на основі здобутих знань, набутих умінь,
навичок зі спеціальності, досвіду, способів мислення, особистісних якостей,
цінностей і ставлень, інтересів і прагнень, готовності нести відповідальність
за реалізацію прийнятих рішень у професійній діяльності.
Партнерська взаємодія з батьками вихованців як складова професійної
компетентності фахівців дошкільної освіти спрямована на формування
пeдагогiчної компетентності батькiв, складовими якої є мотивацiя, змiст,
діяльність, саморегуляція.
Цiлeспрямована і систематична робота ЗДО щодо забезпечення
партнерської взаємодiї вихователів і батькiв сприяє гармонiзацiї їхніх
взаємин, успiшному і позитивному вирiшeнню проблeм виховання дітей
дошкiльного віку.
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