
Компетенції сучасного 
вчителя та їх розвиток



•Педагогічна компетентність - найголовніша компетенція вчителя, це інтегрований показник його

сутності.

Як можемо визначити цю компетентність?

Показники

1. Вчитель здатен змінювати свої особистісні та психологічні якості, якщо це потрібно для роботи.

2. Усвідомлення вчителем своєї ролі у вихованні особистості, що здатна критично мислити.

3. Постійне підвищення професійної культури та кваліфікації.

4. Вчитель постійно знаходиться у творчому пошуку.

5. Проводить педагогічні дослідження, аналізує результати, робить висновки.

6. Набирається власного педагогічного досвіду.

7. Результативність роботи.

8. Активна робота над формуванням особистості учнів.



МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ



ПРОФЕСІЙНІСТЬ



Модель вчителя-майстра
Професійність
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оперувати 
інформацією, 

• бачити зв'язок 
в складній 
структурі 
доказів, 

• уміти легко 
подавати 
учням знання
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• Педагогічне 
передбачення

• уміння 
визначити 
можливі 
утруднення
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Особисті якості



Особисті якості:

Високий рівень 
соціальної 

відповідальності

Прагнення 
до 

самоосвіти

Духовна 
культура, 
справжня 

інтелігентність

Гуманність, 
оптимізм, 

почуття гумору

Критичність і 
самокритичність

Креативність 
мислення



Компетентності



Компетентності

Інтелектуальна компетентність (наукові знання)

Психологічна компетентність

Управлінська компетентність 

Методична компетентність

Мотиваційна компетентність

Проективна компетентність



Творчі якості



Творчі якості

Креативність 
(здібність 
виробляти 
нові ідеї)

Інтуїція 
(виявлення 
суттєвості)

Дивергентність 
(здібність мати 

декілька підходів до 
рішення однієї 

проблеми)

Оригінальність 
(наявність 

творчої уяви до 
підходу)

Асоціативність 
(вміння проводити 

аналогію)



• Вчитель XXI століття це той, хто в першу чергу
вміє знаходити спільну мову зі своїми учнями. 
Це означає, він повинен бути ідеальним
психологом.

• Крім того, вчитель повинен йти в ногу з часом, 
бути різнобічною людиною, не обмежуватися
лише сферою свого предмета.

• Це професіонал- ерудит, який знає не лише
свій предмет. Вимогливість і суворість не 
повинні закривати його здатності бути в 
процесі виховання помічником, порадником і 
другом своїх учнів.

• Він повинен бути сучасною інтелігентною
людиною, обов'язково володіти новими
технологіями. Тільки вчитель, котрий йде в 
ногу з часом, здатний зрозуміти своїх нових
учнів і бути їм цікавим.

• Праця педагога - робота на віддалене
майбутнє. 



• Не бійтеся своїх помилок. Експериментуйте, 
шукайте і будьте самокритичні.

• Зберігайте в собі людяність. Умійте бути 
дітьми. Сприймайте своє учительство як 
спосіб продовжити своє дитинство і зрозуміти
своїх вихованців.

• Намагайтеся нічому не вчити дитину
безпосередньо. Вчіться самі, 
самовдосконалюйтеся. Нехай дитина, 
дивлячись на Вас, побачить, як можна
вчитися.

• Допомагайте і підтримуйте працю дитини, 
стимулюйте її творчі ідеї, готуйте до 
майбутнього динамічного життя, щоб згодом
вона стала самостійною, творчою, впевненою
в собі людиною!

• Вірте в себе. Керуйте власним часом: Того, 
хто запізнюється, карає життя. 
Винагороджуйте себе: Зробіть, доможіться -
досягнете успіху! Діти цінують успішних
людей і прагнуть бути такими ж.


