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SIERYKH T. N. Communicative competence as a component of professional competence of a 
future primary school teacher.  

The article deals with the issues of communicative competence as a component of professional 
competence. The main viewpoints of scientists to determine the nature of competence-oriented 
approach are reviewed here. The main approaches in understanding of the determination the nature of 
the communicative competence of a person are systematized. On the basis of the analysis the scientific 
and theoretical source it was considered and defined the conception of "communicative competence" 
as a set of communicative norms, knowledge and rules of pedagogical communication, its situational 
technology mastering, and the application of communication potential to the full extent and it is a 
result of providing the perception, understanding, assimilation, use in future, transfer of educational 
information and enabling effective control of communicative process during teaching. 

Keywords: competence, professional competence, communicative competence, professional 
competence of a future primary school teacher, communicative competence of a future primary school 
teacher. 
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Slabko Wolodymyr 

PPOODDNNIIEESSIIEENNIIEE  PPOOZZIIOOMMUU  KKUULLTTUURRYY  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEJJ  PPRRZZYYSSZZ YYCCHH  
NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII  JJAAKKOO  CCZZYYNNNNIIKK  DDOOSSKKOONNAALLEENNIIAA  KKSSZZTTAA CCEENNIIAA  

ZZAAWWOODDOOWWEEGGOO  SSTTUUDDEENNTTÓÓWW  

Metodyczny aspekt kszta cenia zawodowego przysz ych nauczycieli rozwa anych w kontek cie 
teoretycznym przemy lenia procesu dydaktycznego studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w zwi zku 
ze zmian  paradygmatu edukacyjnego. 

S owa kluczowe: kultura pedagogiczna,  kszta cenie zawodowe,  paradygmat edukacyjny. 

Rozwój wspó czesnej edukacji, przy czenia Ukrainy do procesu 
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Bolo skiego okre li y potrzeb  w formowaniu europejskiego obszaru 
o wiatowego jak jednolitego systemu, który potrzebuje uzgodnie  i zachowania 
specyfiki narodowych systemów o wiatowych, wzmacniania ich jako ci i 
konkurencyjno ci. Szybka zmienno  wspó czesnego wiata wymaga od 
absolwentów wy szych szkó  mobilno ci, zdolno ci adaptowania do nowych 
warunków spo ecznych, samorealizacji i samodoskonalenia w ci gu ycia. 

Wykonanie wskazanych idei wymaga modernizacji istniej cego modelu 
o wiatowego, wcielenia w ycie przemian, które odpowiadaj  wspó czesnym 
tendencjom, umo liwiaj  rozwój intelektualny i osobowo ciowo-duchowy 
przysz ych fachowców, zdolnych do przyj cia kompetentnych i kreatywnych 
decyzji nie tylko w ramach wybranej dzia alno ci zawodowej, ale i poza jej 
zasi gami. Deklaracja Bolo ska potrzebuje nowej interpretacji dotycz cej 
podstaw edukacji, wyznaczenia jej warto ciowych priorytetów, w celu u ci lenie i 
przegl du celów, tre ci, form zabezpieczenia technologicznego rozwoju 
zawodowego i samorozwoju subiektów procesu edukacyjnego. 

Przemiana w podstawie psychologicznej wspó dzia ania pedagogicznego 
nauczyciela i rodziców uwarunkowa a szereg przemian poj ciowo-
technologicznych, które nabywaj  intensywno ci w zwi zku z przy czeniem do 
procesu Bolo skiego. Spo eczne i o wiatowe idee Deklaracji Bolo skiej traktuj  
kontekst wspó czesnej pedagogiki jako zjawiska systemowego na wszystkich 
poziomach i komponentach organizacji jednolitego procesu edukacyjnego w 
rodowisku pedagogicznym. 

Na etapie wspó czesnego rozwoju ukrai skiego spo ecze stwa w 
warunkach przebudowy strukturalnej i doskonalenia tre ci systemu edukacji 
wy szej powstaje potrzeba aktywnego poszukiwania nowych rezerw 
jako ciowego przygotowania fachowców, ich profesjonalnej kompetencji i 
osobowo ciowej dojrza o ci w kontekscie wsparcia rodziców w peni eniu ról 
rodzitelskich. Kultura pedagogiczna rodzicieli to system motywów, wiedzy, 
umiej tno ci, przyzwyczaje .  Analiza róde  naukowych [1,4,5,7,9], które 
wy wietlaj  do wiadczenia krajów europejskich w rozbudowie systemu edukacji 
poprzez pryzmat podej cia kompetencyjnego, za wiadczaj  potrzeb  w 
wyznaczeniu dla systemu edukacji Ukrainy strategicznych punktów 
orientacyjnych i taktycznych rodków, które maj  by  w systemie przygotowania 
nauczyciela jako g ówne cz ci kompetencji zawodowej studenta. 

Rozpatrzenie tre ci przygotowania pedagogicznego jako systemu wiedzy 
naukowej, umiej tno ci, przyzwyczaje , opanowania którymi zabezpiecza 
kszta cenie u studentów naukowego obrazu wiata; wszechstronnie rozwini tych 
zdolno ci umys owych, fizycznych, systemy mocjonalnego, warto ciowego 
stosunku do wiata jak do wielokomponentnego obiektu, a tak e rozwój potrzeb i 
interesów w celu nkulturacji, socjalizacji i maksymalnej samorealizacji 
osobowo ci pod k tem insrumentalizacji procesu kszta cenia kompetentno ci 
bazowych, fundamentalnych i specjalnych nadaje mo liwo  modernizowa  
tradycyjne podej cie do dzia alno ci pedagogicznej[9].  
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Odpowiadaj c na wezwania trzeciego tysi clecia, przygotowanie 
pedagogiczne nauczyciela powinno sprzyja  naturalnym nie zawsze 
u wiadamianym funkcjom, zwi zanym z kszta ceniem mentalno ci cz owieka, 
spo ecze stwa poprzez rodki o wiatowe. 

Nauczyciel powinien umie  kierowa  procesem edukacyjno-
wychowawczym, swoj  fachow  dzia alno ci  w taki sposób, aby ka dy ucze  
mia  nieograniczone mo liwo ci dla samodzielnego i bardzo skutecznego 
rozwoju.  

W trakcie nauczania student powinien naby :  
– rozwini t  twórcz  wyobra ni ;  
– system wiedzy, który ujawnia tre , struktur  i rodzaje dzia alno ci 

pedagogicznej;  
– umiej tno  celowo generowa  nowe niestandardowe idei z u yciem 

intelektualnych instrumentów i mechanizmów samorealizacji;  
– specjalne metody psychologo-pedagogiczne, zasoby i rodki, u ycie 

których nadaje mo liwo  aktywne w czenie do dzia alno ci pedagogicznej. 
W okresie procesu edukacyjno-wychowawczego trzeba umie  realizowa :  
– pedagogiczny humanizm (zaufanie do wychowanków, szacunek do ich 

osobowo ci, godno , pewno  w swoich zdolno ciach i mo liwo ciach);  
– mpatyjne rozumienie wychowanków (pragnienie i umiej tno  odczuwa  

innego jak samego siebie, rozumie  wiat wewn trzny wychowanków, 
przyjmowa  ich pozycje);  

– wspó prac  (stopniowe przekszta cenie wychowanków na wspó twórców 
procesu pedagogicznego);  

– dialog (umiej tno  s ucha  dziecko, interesowa  si  nim, rozwija  dialog 
mi dzy osobami na podstawie równo ci;  

– osobowo ciow  pozycj  (twórcze samowyra enie: pedagog w stosunku 
do wychowanków nie jest pozbawionym indywidualno ci funkcjonariuszem lecz 
osobowo ci , która ma w asne zdanie, wyra a swoje uczucia, emocje). Kultura” 
jest wska nikiem zdolno ci nietradycyjnie rozwi zywa  aktualne problemy 
osobowo ciowo orientowanej o wiaty. We wspó czesnych warunkach 
spo eczno-kulturowych humanitaryzacj  edukacji rozpatruj  w dwóch 
kontekstach: "edukacja w kontek cie kultury" i "kultura w kontek cie edukacji". 
Termin "kultura" jest u ywany w szerokim tego s owa znaczeniu jak ca okszta t 
wszystkich dzia a  ludzi (podej cie ogólne do interpretacji kultury). 

Drugie podej cie: termin "kultura" wykorzystuje si  w w szym znaczeniu. 
Chodzi o specyficzn  dziedzin  ycia publicznego, w granicach której tworz  si , 
gromadz  i rozprzestrzeniaj  przedmioty, idee, utwory o znaczeniu spo ecznym, 
a tak e ze szczególn  warto ci  moralno-estetyczn . Rozpowszechnione jest 
u ycie terminu kultura w znaczeniu "normatywny rodzaj aktywno ci" (kultura 
przepowiadania, obcowania, zachowania itp.), który powinien mie  ka dy, kto 
pretenduje na tytu  cz owieka kulturalnego.Wobec tego b dziemy rozpatrywa  
kultur  pedagogiczn  rodziców w kontek cie drugiego t umaczenia[5]. 
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Przygotowany do dzia alno ci pedagogicznej nauczyciel ma takie cechy 
zawodowe i osobowo ciowe:  

– u wiadomienie sensu i celu dzia alno ci pedagogicznej w kontek cie 
aktualnych problemów edukacji;  

– zrozumia a pozycja pedagogiczna;  
– umiej tno  nowego formu owania o wiatowych zada  z przedmiotu, 

osi ga  i optymalnie przemy liwa  ich w trakcie nauczania;  
– zdolno  budowa  jednolity program o wiatowy z uwzgl dnieniem 

indywidualnego podej cia do studentów, standardów o wiatowych, nowych 
kierunków pedagogicznych;  

– zestawienie wspó czesnej rzeczywisto ci z wymogami osobowo ciowo 
orientowanej edukacji, korygowania procesu o wiatowego wed ug kryteriów 
dzia alno ci pedagogicznej; 

– zdolno  widzie  indywidualne zdolno ci ka dego i naucza  odpowiednio 
do nich;  

– umiej tno  niestandardowego organizowania nauczania i wychowania 
zabezpieczenia tworzenia studentami w asnych wyników i stymulowanie ich 
rozwoju przy pomocy pedagogicznej technologii;  

– opanowanie technologiami, formami i metodami dzia alno ci 
pedagogicznej, które przewiduj  umiej tno ci na podstawie osobistego 
do wiadczenia i motywów wychowanków by  wspó twórc  celu ich dzia alno ci, 
zainteresowanym i kompetentnym konsultantem i pomocnikiem w zestawieniu 
celu z wynikiem, u ycie dost pnych dla studentów form refleksji i samooceny; 

– zdolno  do adekwatnej oceny, stymulowania samowyra ania 
kulturowego wychowanków;  

– umiej tno  analizowa  zmiany w dzia alno ci o wiatowej, w rozwoju 
osobowo ciowym wychowanków;  

– zdolno  do osobowo ciowego rozwoju twórczego, refleksji, 
u wiadomienia znaczno ci, aktualno ci w asnych poszukiwa  i odkry . 

Refleksj  rozpatruj  jak jeden z wa nych warunków u wiadomienia, 
krytycznej analizy i konstruktywnego doskonalenia w asnej dzia alno ci. 
Zdolno  cz owieka odnosi  si  do siebie, do swojej dzia alno ci jest wynikiem 
opanowania ( nterioryzacji) nim stosunków spo ecznych pomi dzy lud mi. Na 
podstawie wspó dzia ania z innymi lud mi, pragn c zrozumie  my li i dzia ania 
innego, cz owiek przy pomocy refleksji ustosunkowuje si  do siebie. Proces 
refleksji pedagogicznej jest indywidualny. Aktywizacja pozycji refleksywnej jest 
zwi zana z orientacj  pedagoga na samorozwój. ród em tego procesu jest 
system u wiadamianych przez pedagoga przeciwie stw w dzia alno ci 
zawodowej. Dlatego w dzia alno ci edukacyjnej istnieje potrzeba w stwarzaniu 
takich sytuacyj, które by aktualizowa y refleksj  , formowa y pozytywny stosunek 
do siebie, stymulowa y procesy samoutwierdzenia. 
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SLABKO V. Increasing the level of pedagogical culture of future teachers as a factor in the 
improvement of professional training of students. 

Methodological aspect of professional training of future teachers had been considered in the 
context of theoretical rethinking of the educational process in pedagogical university due to changing 
educational paradigm. 

Keywords: pedagogical culture, professional training, educational paradigm. 
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