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АНОТАЦІЯ

Професійна компетентність учителя – це професійні знання та здатність

до праці, виконання задач і обов’язків щоденної діяльності, глибока ерудиція і

постійне  підвищення  власної  науково-професійної  підготовки.  Професійні

знання передбачають оволодіння майбутнім педагогом необхідними знаннями,

уміннями та навичками,  уміння правильно їх застосувати під час  виконання

своїх функцій, а також знання й прогнозування можливих наслідків певних дій.

У  своїй  професійній  діяльності  учитель  виступає  активним  суб’єктом

спілкування:  передає  та  приймає  інформацію  від  учнів,  колег  і  батьків,

установлює контакти з ними, будує взаємовідносини на основі діалогу, розуміє

і  cприймає  внутрішній  світ  дитини,  прагне  до  максимальної  реалізації

здібностей  кожного  учня  та  забезпечення  його  емоційного  комфорту  в

освітньому процесі. Відтак важливою складовою професійної компетентності

вчителя  є  комунікативна  компетентність,  а  одним  із  першочергових  завдань

педагогічної  освіти  –  формування  професійно-педагогічної  комунікативної

компетентності вчителя, оскільки вона виступає духовно-моральним чинником

і  науковим змістом освітнього  процесу,  де  знання  вчителя,  його  гуманність,

духовна щирість та щедрість, бажання зрозуміти і допомогти учневі відіграють

найважливішу роль.

Обґрунтування,  розробка  та  експериментальна  перевірка  педагогічних

умов  ефективного  формування   комунікативної  компетентності  майбутніх

учителів початкової школи у педагогічному коледжі.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  початкова  школа,  освіта  вчителів,  педагогічний

коледж, компетентність вчителів, комунікативна компетентність.


