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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 

НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ПІДХОДУ»

Аналіз досліджень, присвячених проблемі підготовки вчителя до професійної 
діяльності,свідчить, що оцінювання ефективності цього процесу здійснюється на 
різних підставах, з урахуванням різних чинників і спостерігається за різними проявами. 
Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів до майбутньої професійної 
діяльності оцінюється видатними вченими за різними проявами: компетентністю 
вчителя, його педагогічною майстерністю,сталістю, професіоналізмом, культурою 
тощо (Є. Барбіна, Г. Бущак, І. Зязюн, Н. Кічук, З. Курлянд, Н. Мурована, О. Пєхота, 
О. Савченко, М. Ткаченко та ін.).

Компетентність у сучасній науці розуміється як спроможність кваліфіковано 
здійснювати діяльність, виконувати певне завдання або роботу. Різні вчені 
та дослідники зазначають: компетентність можна визначити як здатність до 
актуального виконання діяльності; компетентною вважають таку працю вчителя, в 
якій на достатньо високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне 
спілкування,реалізується особистість вчителя, досягаються добрі результати в 
освіченості і вихованні учнів; компетентність вчителя визначається співвідношенням 
його професійних знань і вмінь з одного боку, і професійних позицій, психологічних 
якостей, з іншого; компетентність вважають як здатність робітника якісно і 
безпомилково виконувати свої функції як в повсякденних, так і в надзвичайних 
ситуаціях, успішно засвоювати нове, швидко адаптуватися до мінливих умов; 
педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, 
інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя,зумовлений 
рівнем його гуманістичної спрямованості; педагогічна компетентність заснована 
на взаємозв’язку теоретичних знань, практичних умінь, навичок (досвіду в даній 
області), а також значущих особистісних якостей, що обумовлюють готовність 
учителів до активного виконання педагогічної діяльності (О. Козирєва, А. Маркова, 
В. Веснін, Н. Мурована,А. Радченко).

Проте є інший показник, який приймається науковцями за основу при 
визначенні якості підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної 
діяльності – це готовність. За визначенням А. Линенко [1, с.226-228], готовність – це 
цілісна інтегрована якість особистості, що характеризує її емоційно-когнітивний та 
вольовий стан у момент включення в діяльність певної спрямованості. Готовність, 
з одного боку, є проявом особистісних характеристик, оскільки складається з 
емоційно-інтелектуального, вольового, мотиваційного компонентів, включає 
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інтерес, ставлення до діяльності, почуття відповідальності, потребу у виконанні 
поставлених завдань на високому професійному рівні, керування своїми почуттями 
тощо. З іншого – операціонально-технічною характеристикою,тому що передбачає 
володіння педагогічним інструментарієм (професійні знання, вміння,навички і 
засоби педагогічного впливу).

Визначення концептуальної основи готовності дозволило співвіднести 
дане явище з поняттям компетентності. Ґрунтуючись на аналізі сучасних підходів 
до компетентності як складного багатогранного змісту, утвореного сукупністю 
проявлених знань, умінь, навичок, здібностей і властивостей особистості, необхідних 
для успішної професійної діяльності (В.  Байденко, В.  Болотов, Є.  Зеєр, І.  Зимня, 
А.  Мудрик, О.  Новиков, В.  Сєріков, В.  Шадриков, А.  Хуторський), можна зробити 
висновок, що готовність виступає в якості родового поняття по відношенню до 
компетентності, яка обумовлена соціально-професійним досвідом людини. Кожному 
етапу професіоналізації відповідає певна характеристика ступеня володіння 
людиною професійною діяльністю, вершиною якої є професіоналізм як вищий 
рівень професійного розвитку суб’єкта. Модель-професіограма спеціаліста на основі 
компетентнісного підходу з точки зору С. Вітвицької має такий вигляд: компетенція 
→ компетентність → готовність → майстерність → професіоналізм.

Ю.  Сенько вважає, що результатом професійної підготовки є готовність 
випускника вищої педагогічної школи до педагогічної діяльності, а результатом 
професійної педагогічної освіти є професійна компетентність. На його думку, 
готовність до професійної діяльності як новоутворення майбутнього педагога є 
фундаментом його професійної компетентності. Тобто, і готовність, і компетентність 
– це рівні професійної педагогічної майстерності. Професійна педагогічна 
компетентність – своєрідна зона найближчого (або віддаленого) розвитку педагогічної 
готовності. Ці поняття знаходяться у відношенні наслідування: спочатку готовність, 
потім компетентність [2, с. 68]..

Таким чином, готовність до професійної діяльності та професійна 
компетентність співвідносяться як характеристики суміжних рівнів професійного 
розвитку, коли компетентність розглядається як проявлена в самостійній професійній 
діяльності готовність.

Аналіз дефініцій терміну «готовність до діяльності» дає змогу сформулювати 
таке визначення для нашого дослідження: готовність майбутнього вчителя 
початкової школи до навчання молодших школярів на засадах диференційованого 
підходу – це складне, динамічне, цілісне особистісне утворення, що представляє єдність 
мотиваційно-ціннісного, змістовно-гностичного, процесуального, дослідницько-
рефлексивного компонентів, професійних якостей і здібностей, наявність і ступінь 
сформованості яких забезпечують результативність виховання, освіти і навчання 
молодших школярів.
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