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Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, філології, 

теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів та 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
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The article analyzes innovations in the study of English that aim to change the approach of teachers to 

teaching students, and from the children themselves to make not so much "knowledgeable" as many "thinking" people. 

Key words: foreign language education, competence, concentric principle, competence training, subject-

subject teaching, language inventory, verbal and formative assessment. 

 

УДК 373.3.016:811.111(07):396                                                                             А.С. ДУБРОВА, І.А. ЧОРНОБАЙ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  ВИХОВАТЕЛІВ З 

ПРАВОМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ 

ПІДХІД 

 

У статті проаналізовані питання  підготовки  вихователів з правом навчання  англійської мови 

дошкільників, розкрито теоретичні основи їх професійної  компетентності та запропоновано  підходи  щодо 

її  формування на засадах акмеологічного  підходу. На основі аналізу педагогічної, психологічної та методичної 

літератури визначено основні умови успішного розвитку професіоналізму майбутнього вихователя, 

запропоновано шляхи впровадження теоретичних засад у практику навчально-виховного процесу вишів 

України. Визначено, що для успішної реалізації акмеологічного підходу  у професійно-педагогічній  підготовці  

майбутніх  вихователів  ДНЗ є впровадження освітніх проектів, що сприяє компетентнісному  розвитку 

знань, умінь у студентів, які, у свою чергу,  формують  освітні компетенції  у межах  структури  професійної  

підготовки  майбутніх  спеціалістів.  

Ключові слова: професійна компетентність, формування, акмеологія, акмеологічний підхід, майбутній 

вихователь з правом навчання англійської мови, професійні якості, особистісно-професійний розвиток, 

психолого-педагогічні та особистісні якості.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема підготовки педагогічних кадрів у сучасних 

умовах гуманізації і демократизації освіти в Україні постає особливо гостро і пов’язана з тенденціями розвитку 

світового співтовариства. Це у повній мірі стосується питання підготовки вихователів з правом навчання 

англійської мови дітей дошкільного віку. Зміна освітньої парадигми від традиційної до особистісно-

орієнтованої, Державні стандарти освіти вимагають від вищої педагогічної школи досконалої підготовки 

майбутніх педагогів. На нараді в МОН України з проблем навчання іноземних мов у дошкільному навчальному 

закладі та початковій школі наголошувалося, що перспективним шляхом забезпечення системи дошкільної 

освіти фахівцями з іноземних мов є підготовка дошкільних працівників із правом навчання іноземних мов.  

Для створення ефективної системи підготовки педагогів до здійснення іншомовної освіти дошкільників 

необхідно виявити теоретичні основи формування високого рівня професійної компетентності майбутніх 

вчителів іноземної мови дошкільної ланки освіти.  

Одним із завдань Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року є модернізація 

змісту  методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів [5, с. 4].      

Враховуючи ступеневу освіту, перехід ЗНЗ на  вивчення  іноземної  мови  з 1-го класу, наступність у 

навчанні дітей дошкільного віку і початкової школи, вважаємо актуальною проблему формування професійної 

компетентності вихователів з правом навчання англійської мови для дошкільних закладів освіти, оскільки 

досягнення мети сучасної дошкільної освіти пов'язане з особистісним потенціалом вихователя, його загальною 

та професійною культурою,без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання дітей 

дошкільного віку відповідно до основних освітніх парадигм. Сучасному учителеві необхідні гнучкість і 

нестандартність мислення, вміння адаптуватися до мінливих умов життя. 

А це можливо лише завдяки високому рівню професійної компетентності, наявності розвинених 

професійних здібностей. Ця проблема зафіксована у Державній національній програмі "Освіта",де 

наголошується, що один із основних шляхів реформування освіти полягає у необхідності "підготовки нової 

генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня" [3].  

З огляду на це проблема формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови 

для системи дошкільної освіти, здатних виховувати активну, творчу особистість, знаходиться у центрі уваги 

багатьох науковців. 

Метою статті є висвітлення теоретичних засад професійної компетентності майбутніх вихователів з 

правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 

проблему професійної компетентності майбутніх вихователів, що будуть навчати англійської мови дітей 

дошкільного віку, слід висвітлити поняття "якості особистості". В "Енциклопедії освіти" зазначено, що це – 

змістові ознаки особистості, форми існування психіки людини, яка здатна до саморозвитку, самовизначення, 

свідомої предметної діяльності і саморегуляції та наділена власним унікальним і неповторним внутрішнім 

світом [4, с. 10-19].  

Тому поняття "професійна компетентність фахівця" у педагогічному навчальному закладі означає не 

лише засвоєння ним суми знань та формування професійних умінь, але й розвиток професійно значущих рис 

характеру, здібностей та якостей особистості. Як зазначає О. Котенко, професійна компетентність учителя 

іноземної мови – інтегроване утворення його особистості, яке синтезує в собі необхідні компетентності 
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(практично-методичну, психолого-педагогічну,  особистісно-мотиваційну) та відповідні компетенції (мовну, 

мовленнєву, лінгвокраїнознавчу, дискурсивну, соціокультурну, комунікативну, здатність до самоосвіти, 

самопізнання, полікультурність, діалогічність тощо), взаємовплив яких сприяє ефективній педагогічній 

взаємодії [6].   

Отже,   професійне  становлення   майбутнього   вихователя  з правом навчання англійської мови 

дошкільників, розвиток його професійної компетентності стає можливим, на думку О. Котенко, за умови 

формування відповідних компетенцій, структурними елементами яких є конкретні професійні якості, узгоджені 

із соціальним запитом суспільства на вивчення іноземних мов, глобалізацію та інтеграцію світової спільноти. 

До циклу дисциплін, що забезпечують формування високого рівня психолого-педагогічної компетенції, 

входять: "Вступ до спеціальності", "Історія педагогіки", "Педагогіка дошкільна", "Вікова фізіологія", "Загальна 

психологія", "Психологія дитяча", "Психолого-педагогічні основи викладання англійської мови".  

Дисципліни, що забезпечують формування високої іншомовної комунікативної 

компетенції,"Практичний курс англійської мови","Іноземна мова","Країнознавство", "Зарубіжна  література для  

дітей дошкільного віку".  Формування високого рівня методичної компетенції  забезпечують такі дисципліни: 

"Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку", "Інформаційні технології в дошкільній освіті". 

У цьому контексті вагомого значення набуває також педагогічна практика зі спеціалізації у дошкільних 

навчальних закладах.   

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проблема професійної 

компетентності є дуже складною, багатоаспектною й від її розробки на теоретичному і прикладному рівнях 

значною мірою залежить якість підготовки сучасного педагога. Це переконливо доводять дослідження, які  

проводяться  останнім  часом  науковцями-фахівцями у  галузі  дошкільної  освіти та  лінгводидактами. До  

перспектив  наукових  пошуків,  які  позитивно  впливатимуть  на виконання  завдань профільної підготовки 

майбутніх вихователів з правом  навчання  дітей  англійської мови,  можна  віднести аналіз рівня сформованості 

професійної компетентності у майбутніх вихователів з метою  подальшого її формування та вдосконалення. 

Професійна компетентність не є сталою  величиною. Процес її формування ніколи не завершується і може 

удосконалюватися постійно. Рівень та якість професійної компетентності можна оцінити лише в конкретних 

ситуаціях діяльності вихователя, що навчає дітей англійської мови відповідно до умов навколишньої дійсності. 
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The problem of traіnіng preschool Englіsh teachers was analyzed іn the artіcle, the theoretіcal bases of theіr 

professіonal competence were characterіzed and the tools of іts formіng were suggested. Based on the analysіs of 

educatіonal, psychologіcal and methodіcal lіterature the maіn condіtіons for successful development of future pre-

school teachers’ professіonalіsm were descrіbed and the ways of іmplementatіon the theoretіcal foundatіons іnto 

practіce of educatіonal process of Ukraіnіan unіversіtіes were suggested. Іt was determіned that the іntroductіon of 

educatіonal projects that promotes the competence development of students’ knowledge and skіlls, whіch іn turn forms 

theіr educatіonal competencіes wіthіn the structure of the future specіalіsts’ traіnіng іs necessary for successful 

acmeologіcal approach іmplementatіon іn future preschool teachers professіonal traіnіng. 

Key words: professіonal competence, formіng, acmeology, acmeologіcal approach, future preschool Englіsh 

teacher, personal and professіonal development, psychologіcal, pedagogіcal and personal qualіtіes.  
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