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Розглянуто методологічний зміст методичної компетентності майбутнього вчителя інформатики, який здо-

буває вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Інформатика)». Методичну компетен-
тність досліджено як: мету і результат методичної підготовки здобувача вищої педагогічної освіти за відповід-
ним напрямом підготовки та з урахуванням потреб роботодавців; готовність до виконання науково-методичної 
та навчально-методичної діяльності, посадових обов’язків вчителя інформатики у загальноосвітніх закладах 
середньої освіти; діяльнісну характеристику, що інтегрує предметні, психолого-педагогічні, методичні  знання 
та уміння, професійно значущі особистісні якості, набутий досвід діяльності за фахом; динамічне особистісне 
утворення, що сприяє саморозвитку й самовдосконаленню, спираючись на вимоги суспільства до особистості 
вчителя, динамічні темпи розвитку інформатики як фундаментальної науки та як навчального предмету; здат-
ність ефективно конструювати освітній процес для широкого кола педагогічних ситуацій та методичних задач 
різного рівня складності у контексті навчання інформатики у загальноосвітніх закладах середньої освіти. 

Ключові слова: здобувач вищої педагогічної освіти, майбутній вчитель інформатики, методична компетен-
тність, методика навчання інформатики. 
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Рассмотрен методологический смысл методической компетентности будущего учителя информатики, кото-

рый получает высшее образование по образовательно-профессиональной программе Среднее образование (Ин-
форматика). Методическую компетентность исследуем как: цель и результат методической подготовки соиска-
теля высшего педагогического образования по соответствующему направлению подготовки и с учетом потреб-
ностей работодателей; готовность к выполнению научно-методической и учебно-методической деятельности, 
должностных обязанностей учителя информатики; деятельностную характеристику, интегрируемая предмет-
ные, психолого-педагогические, методические знания и умения, профессионально значимые личностные каче-
ства, приобретенный опыт деятельности по специальности; динамическое личностное образование, способст-
вуя саморазвитию и самосовершенствованию, опираясь на требования общества к личности учителя, динамич-
ные темпы развития информатики как фундаментальной науки и как учебного предмета; способность эффек-
тивно конструировать образовательный процесс для широкого круга педагогических ситуаций и методических 
задач разного уровня сложности в контексте обучения информатике.  

Ключевые слова: соискатель высшего педагогического образования, будущий учитель информатики, мето-
дическая компетентность, методика обучения информатике. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Підвищення якості 
професійної підготовки майбутнього вчителя, задо-
волення інтелектуально-культурних потреб особис-
тості та інші нововведення в освітній галузі зумов-
люють високі вимоги до компетентностей, якими 
повинен володіти сучасний педагог за обраною 
професією. Вагоме значення відведено його методи-
чній компетентності, у зміст якої закладено особис-
тісні характеристики, що дадуть змогу самостійно 
опрацьовувати кращі педагогічні досягнення з мето-
дики вивчення предмету та інтегрувати їх з раніше 
здобутими знаннями й уміннями, доцільно застосо-
вувати інноваційні педагогічні стратегії, обґрунто-
вано поєднуючи їх з традиційними освітніми підхо-
дами, вільно оперувати загальними і конкретними 
методиками вивчення предмету у загальноосвітніх 
навчальних закладах освіти (ЗЗСО).  

Аналіз останніх досліджень. Поняття «методич-
на компетентність» є предметом дослідження бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, 
зміст професійної підготовки майбутніх учителів, 
формування та розвиток методичної компетентності 

як складової професійної компетентності, досліджу-
вали:  

- О. Б. Бігич, Я. С. Гаєвець, Н. А. Глузман, 
С. О. Скворцова, О. С. Фесенко (вчителі початкової 
школи);  

- І. А. Акуленко, В. Ф. Заболотний, О. Л. Зубко-
ва, М. В. Касперко, А. І. Кузьминський, А. М. Кух, 
І. В. Коробова, Т. С. Мамонтова, О. І. Матяш, 
В. Г. Моторіна, Н. А. Тарасенкова, О. М. Семерня 
(вчителі математики, фізики); 

- Ю. П. Біляй, Н. О. Гончарова, Г. В. Монасти-
рна, К. П. Осадча, М. В. Рафальська, Я. Б. Сікора, 
В. В. Шакотько, В. В. Шовкун (вчителі інформати-
ки); 

- О. А. Блажко, Н. Б. Грицай, Л. М. Рибалко, 
П. В. Самойленко, О. О. Таможня, Ю. П. Шапран 
О. Г. Ярошенко (вчителі природничого профілю). 

У науково-методичних і психолого-педагогічних 
дослідженнях обґрунтовано необхідність формуван-
ня й розвитку у майбутніх та практикуючих учите-
лів методичної компетентності, проаналізовано 
теоретико-практичні підходи до тлумачення змісту 
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поняття «методична компетентність», виокремлено 
структурні компоненти та їх характеристики, крите-
рії й показники сформованості тощо.  

Зауважимо, що зустрічаємо низку термінів, які є 
синонімічними даному поняттю, наприклад: «дида-
ктико-методична», «предметно-методична», «навча-
льно-методична». На даному етапі оперуємо понят-
тям «методична компетентність», спираючись на 
дослідження таких науковців, як І. А. Акуленко,  
С. У. Гончаренко, О. Л. Зубков, Н. В. Морзе, 
С. О. Скворцова, Т. І. Шамова, які вивчають мето-
дичну компетентність вчителя з урахуванням мето-
дики навчання конкретної навчальної дисципліни та 
проаналізуємо їхні наукові праці щодо представле-
ної проблеми. 

Зважаючи на представлені вище описи метою 
статті є з’ясування методологічної сутності методи-
чної компетентності майбутнього вчителя інформа-
тики, який здобуває вищу професійну освіту за осві-
тньо-професійною програмою «Середня освіта (ін-
форматика)» на бакалаврському та магістерському 
рівнях. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Методична компетентність вчителя, за І. П. Упато-
вою, є системою спеціально-наукових, науково-
методичних, дидактико-методичних знань, умінь і 
досвіду розв’язування методичних завдань, що ви-
никають під час педагогічної діяльності, наприклад, 
проведення занять за різними навчальними програ-
мами;  використання в освітньому процесі сучасних 
інформаційних і навчальних технологій та методик; 
виявлення проблем і методичних задач, спромож-
ність ефективно їх розв’язувати; здатність до само-
реалізації та постійного самовдосконалення [1].  

Методична компетентність вчителя, на переко-
нання Н. Г. Масюкової, «включає знання і вміння 
розробки, вибору та застосування відповідних тех-
нологій і методик вирішення педагогічних завдань 
навчання, виховання і розвитку учнів», а також «во-
лодіння рефлексією і здатністю до вдосконалення 
власної методичної діяльності» [2]. Вченою у струк-
турі даної компетентності виділено пізнавальний 
компонент, який ґрунтується на загально педагогіч-
них, психологічних і предметних знаннях, що слу-
гують теоретичним підґрунтям діяльності вчителя та 
предметно-діяльнісний – відображає здатність акту-
алізувати відомості і користуватися ними під час 
виконання посадових завдань та обов’язків вчителя. 
Серед таких обов’язків вчителя інформатики, на-
приклад: логічне та обґрунтоване конструювання 
освітнього процесу для конкретної дидактичної 
ситуації з урахуванням предметної площини та пси-
хологічних механізмів засвоєння учнями нових 
знань і вироблення практичних умінь роботи за 
комп’ютером.  

Спираючись на зміст методичної роботи вчителя 
у школі, низка науковців під керівництвом 
Л. С. Рибалко, розглядає методичну компетентність 
учителя як «предметно-діяльнісну характеристику 
особистості сприймати та відтворювати передовий 
педагогічний досвід, розробляти освітні проєкти, 
апробувати власну методику навчання», яка ґрунту-
ється на готовності до професійної самореалізації у 

системі методичної роботи [3].  Здатність учителя 
швидко реагувати на зміни в освітньому середови-
щі, оцінювати їх результативність, оновлювати пре-
дметні знання і перебудовувати власні методики 
навчання школярів, урізноманітнювати зміст і про-
цес навчання дослідниця називає методичною мобі-
льністю. 

Методична компетентність майбутнього вчителя 
інформатики має певні особливості з огляду на спе-
цифіку навчальної дисципліни, наприклад: знання 
компонентів методичної системи навчання, навча-
льних програм з інформатики для ЗЗСО та обирання 
однієї з них з урахуванням наявного у школі про-
грамного і технічного забезпечення; володіння ме-
тодикою використання програмного забезпечення 
загального та спеціального призначення; обізнаність 
щодо сучасних тенденцій розвитку інформатичної 
галузі та їх доцільне впровадження в освітній про-
цес; реалізація індивідуального та диференційного 
підходів у зв’язку з різнорівневою підготовкою уч-
нів та їх систематичною роботою за комп’ютером. 

І. А. Акулено, А. Л. Воєвода, О. Л. Зубков, 
І. В. Кузнєцова, О. І. Матяш, Н. А. Мисліцька, 
Н. А. Тарасенкова, О. М. Семерня, В. В. Шакотько 
Т. І. Шамова розмежовують поняття «методична 
компетентність вчителя» і «методична компете-
нтність майбутнього вчителя». На етапі навчання 
у ЗВО у студентів розпочинається формування ме-
тодичної компетентності, а її подальший  розвиток 
відбувається після здобуття кваліфікації, під час 
діяльності за обраним фахом, розширення педагогі-
чного досвіду, самовдосконалення та саморозвитку. 
Зокрема, І. А. Акуленко обґрунтовує, що формуван-
ня методичної компетентності майбутнього вчителя 
впродовж навчання у ЗВО є  складним, довготрива-
лим, поетапним процесом, який переходить у про-
цес формування методичної компетентності діючого 
вчителя [4]. 

Таким чином, професійна підготовка у ЗВО ви-
конує роль засобу продукування нових знань та 
умінь, розвитку ціннісного ставлення до методичної 
діяльності в контексті її нормативних обов’язків, 
забезпечуючи особистісне освітнє й професійне 
становлення майбутнього фахівця. К. П. Осадча 
слушно зауважує, що високий рівень сформованих 
компетентностей є запорукою успішної професійної 
діяльності людини, сприяє її стійкому становищі у 
соціально-економічній сфері як фахівця [5].   

На переконання М. В. Касперко, методичний по-
тенціал вчителя, що розвивається у ЗВО у вигляді 
методичної компетентності «необхідно формувати 
як невичерпний ресурс і розглядати як цінність, яка 
подається у вигляді кадрового капіталу» [6]. За ви-
значенням дослідниці, методична компетентність 
майбутнього вчителя є готовністю «на основі його 
методичної (теоретичної і практичної) підготовки 
самостійно і достатньо ефективно розв’язувати про-
фесійно-методичні задачі, сформульованими ним 
самостійно чи навчально-методичною ситуацією 
освітнього процесу в умовах невизначеності і непе-
редбачуваності» [6].  

У науково-методичних дослідженнях щодо сфо-
рмульованої вище проблеми зустрічаємо напрацю-
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вання вчених, які описують методичну компетент-
ність вчителя як результат професійної підготовки, 
яка представлена готовністю ефективно виконувати 
усі види методичної роботи у ЗЗСО, наприклад, 
моделювати  навчальний процес та створювати пе-
дагогічні ситуації, які мотивують учнів до усвідом-
леного пізнання нових знань. 

Співзвучною є позиція Н. В. Майєр, яка розгля-
дає методичну компетентність майбутнього викла-
дача як результат методичної підготовки, що прояв-
ляється в здатності ефективно виконувати всі види 
професійно-методичної діяльності, а також у готов-
ності до подальшого професійно-методичного й 
особистісного саморозвитку, самовдосконалення 
[7]. Дослідниця вводить поняття «методична самос-
тійність майбутнього викладача», трактуючи його як 
інтегральну властивість особистості, яка проявля-
ється в готовності студента до учіння з метою ово-
лодіння методичною компетентністю. Вчена дово-
дить, що методична самостійність майбутнього 
педагога формується і розвивається поетапно з пер-
шого року навчання у ЗВО. 

На думку О. І. Матяш, методичну компетент-
ність майбутнього вчителя потрібно розглядати як 
очікуваний результат його методичної підготовки, 
який виражається здатністю і готовністю творчо 
використовувати методичні знання, вміння, навич-
ки, досвід для виконання діяльності за обраним 
фахом, виділяючи «методичну грамотність, досвід 
методичної діяльності та методичні переконання» 
[8].  

У науково-методичному дослідженні [9] методи-
чну компетентність представлено як інтегральну 
професійно значущу характеристику особистості та 
діяльності вчителя, що визначає знання методологі-
чних і теоретичних засад методики навчання пред-
мету, концептуальних основ, структури та змісту 
засобів навчання, володіння інноваційними метода-
ми, формами й способами організації навчального 
процесу, готовність та здатність до творчої профе-
сійної діяльності [9]. 

Я. С. Гаєвець вважає, що методичну компетент-
ність вчителя потрібно представляти не лише через 
оволодіння сукупністю професійних знань та умінь і 
готовності виконувати професійні функції і здобу-
вати високих результатів у діяльності за фахом, але 
й як інтегральну професійно-особистісну характери-
стику педагога із визначенням професійно значущих 
особистісних якостей [10]. 

Подібної думки дотримуються С. В. Толочко і 
Н. М. Рідей, розглядаючи методичну компетентність 
педагога як професійне утворення, що актуалізуєть-
ся у педагогічній діяльності, виконання якої вимагає 
системи методичних знань, умінь, навичок, особис-
тих вольових якостей, певного методичного досвіду 
[11]. При цьому науковці конкретизують зміст цього 
поняття через: 

- навчально-методичну компетентність, що відо-
бражає оволодіння конкретними прийомами, спосо-
бами, технікою та засобами педагогічної діяльності, 
з урахування методики вивчення навчальної дисци-
пліни; 

- науково-методичну компетентність, що відо-
бражає виконання наукової, навчально-науково-
інноваційної роботи, а також тих видів діяльності, 
що ґрунтуються на критеріях дослідницького харак-
теру. 

В. В. Диміна досліджує процес формування у 
студентів методичної компетентності під час ви-
вчення дисципліни «Теорія і методика навчання 
інформатики» [12]. Формування компетентності  
супроводжується виробленням умінь, які характери-
зують функціонально-діяльнісний компонент мето-
дичної діяльності, а саме: формулювання цілей і 
задач вивчення конкретного розділу шкільного кур-
су інформатики (ШКІ); обґрунтований добір спеціа-
льного програмного забезпечення; урахування інди-
відуальних особливостей учнів та організації всіх 
видів їхньої навчальної діяльності за різними навча-
льними програмами з інформатики та з використан-
ням ІКТ; створення дидактичних матеріалів для 
підтримки пізнавального інтересу учнів; проєкту-
вання та розробка дистанційних курсів засобами 
цифрових інструментів тощо. 

Такі умови зумовлюють зміну пріоритетів про-
фесійної діяльності викладача «від інформаційної, 
до організаційної, консультативної з керівництва 
самостійною навчально-пізнавальною, науково-
дослідною та професійно-практичною роботою 
студентів» [13]. Саме тому актуальною є вимога до 
активізації особистісної активності усіх учасників 
освітнього процесу, що організований у напрямку 
досягнення головної мети – розвитку особистості 
студента, формування його методичної компетент-
ності, а також – саморозвитку викладача ЗВО. 

У представлених науково-методичних та психо-
лого-педагогічних дослідженнях розкрито багатог-
ранність і багатовимірність поняття «методична 
компетентність вчителя», наприклад, описано зміст, 
акцентуючи увагу на фундаментальних знаннях з 
певного предмету та методики його викладання, 
готовності до навчально-методичної та науково-
методичної діяльностей, здатності навчати учнів. 

Формування і розвиток методичної компетент-
ності майбутнього вчителя є цілісним процесом за 
ОПП на бакалаврському та магістерському рівнях, 
що виважено і доцільно поєднує, з однієї сторони – 
вивчення предметів загального та професійного 
циклу,  а з іншої – практичну підготовку, у якій 
базисними є психолого-педагогічні та предметні 
знання (наприклад, у галузях комп’ютерного моде-
лювання, алгоритмізації та програмування, інфор-
маційної безпеки та опрацювання мультимедійних 
даних), а практико-орієнтованими – уміння та при-
йоми методичної діяльності(наприклад, вибір спо-
собів організації навчально-комунікативної діяльно-
сті учнів; підготовка дидактично-методичної доку-
ментації та її розміщення на освітніх електронних 
ресурсах; розробка календарно-тематичного та сис-
теми поурочного планування). 

В умовах динамічного розвитку інформатики та 
зміни парадигми освіти, методична компетентність 
інтегрує вміння вчителя оперувати фундаменталь-
ними категоріями та поняттями, діагностувати цілі 
навчання, освоювати методичні концепції та проєк-
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тувати їх у конкретний зміст предмету, проводити 
моніторинг результатів навчання учнів і якості їх-
ньої освітньої діяльності. А також уміння застосову-
вати сучасні методи й освітні технології пізнання 
нового в умовах очного й дистанційного навчання, 
організовувати освітнє середовище для навчання та 
розвитку учнів засобами інформатики на уроках і в 
позаурочний час, створювати відповідне навчально-
методичне забезпечення; використовувати різні 
механізми комунікації між усіма учасниками освіт-
нього процесу, в тому числі із застосуванням сучас-
них ІКТ. 

Методичну компетентність майбутнього вчителя 
інформатики, який здобуває вищу педагогічну осві-
ту за ОПП «Середня освіта (інформатика)» дослі-
джуємо як: 

- мету і результат методичної підготовки здобу-
вача вищої педагогічної освіти за відповідним на-
прямом підготовки та з урахуванням потреб сучас-
ного суспільства і роботодавців; 

- готовність до самостійного й відповідального 
виконання науково-методичної та навчально-
методичної діяльності, посадових обов’язків вчите-
ля інформатики у ЗЗСО; 

- діяльнісну характеристику, що інтегрує 
предметні, психолого-педагогічні, методичні  знан-
ня та уміння, професійно значущі особистісні якості, 
набутий початковий досвід діяльності за фахом; 

- динамічне особистісне утворення, що сприяє 
саморозвитку й самовдосконаленню, з урахуванням 
вимог суспільства до особистості вчителя, динамічні 

темпи розвитку інформатики як фундаментальної 
науки та як навчального предмету; 

- здатність ефективно конструювати освітній 
процес для широкого кола педагогічних ситуацій та 
методичних задач різного рівня складності у кон-
тексті навчання інформатики у ЗЗСО. 

З метою всебічного аналізу представленої теми 
дослідження і досягнення мети наукової розвідки 
було проведено опитування студентів 4-го курсу 
факультету математики та інформатики Рівненсько-
го державного гуманітарного університету, резуль-
тати якого представлено нижче.  

Мотиваційні чинники займають вагоме місце на 
етапі формування у студентів методичної компетен-
тності, оскільки відображають зацікавленість про-
фесійною діяльністю та бажання досягнути сформу-
льованих в ОПП результатів навчання (рис. 1). Під 
час проведеного опитування, серед мотиваційних 
чинників студенти виділили усвідомлення значення 
методичної компетентності у професійному станов-
ленні (71 %), бажання поєднати знання з інформати-
ки та методики її викладання (76 %). Також оволо-
діння даною компетентністю викликане бажанням 
реалізувати власні здібності та виявити творчість 
(57 %), поглибити знання із шкільного курсу інфор-
матики (43 %), утвердити себе як вчитель інформа-
тики (48 %). Водночас 57 % студентів усвідомлю-
ють актуальність знань з теорії та методики навчан-
ня інформатики, у змісті яких синтезовано відомості 
з різних галузей. 

 

 
Рисунок 1 – Результати опитування студентів щодо визначення мотиваційних чинників  

процесу формування методичної компетентності 
 

На запитання, в якому студентам потрібно було 
визначити дисципліни, вивчення яких сприяє фор-
муванню методичної компетентності, найпошире-
нішою була відповідь: усі дисципліни освітньо-
професійної програми (44 %) (рис. 2). Професійна 
підготовка мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 
бaзується нa глибoкoму i ґрунтoвнoму зacвoєннi 
знaнь з фaхoвих диcциплiн ОПП, зміст яких 
пocтiйно oнoвлюється у зв’язку iз рoзвиткoм  ІКТ та 
прoгрaмно–апаратних зacoбiв ПК у пoєднaннi з 

фoрмувaнням виcoкoгo рiвня методичної 
кoмпетентнocтi. Проте лише 17 % здобувачів освіти 
обрали обов’язкові предмети загальної підготовки і 
вибіркові компоненти професійного циклу. Майже 
13% студентів переконані, що оволодіння знаннями 
з дискретної математики, комп’ютерної фізики, 
прикладного та Web програмування й інших дисци-
плін професійної підготовки сприяє формуванню 
методичної компетентності. 
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Рисунок 2 – Результати опитування студентів щодо визначення предметів,  

вивчення яких сприяє оволодінню методичною компетентністю 
 

На одному із етапів опитування студентам про-
понувалося обрати компоненти, які на їхнє переко-
нання, є найбільш важливими на етапі формування 
методичної компетентності під час навчання у ЗВО 
(рис. 3). 81 % здобувачів вищої освіти відали пере-
вагу знанням з методики навчання інформатики, а 
76 %  – фундаментальним знанням з інформатики. 
На думку 71 % студентів поєднання знань та умінь, 
набуття досвіду діяльності за фахом дають змогу 

самостійно приймати рішення, досягати прогнозо-
ваних в ОПП результатів навчання, що у свою чергу 
є найбільш важливим компонентом методичної 
компетентності вчителя. 57% студентів акцентують 
увагу на знаннях, що здобуваються під час вивчення 
педагогіки, психології та суміжних із ними дисцип-
лін. Достатньо малий відсоток студентів відзначили 
володіння навичками soft skill ( 19 %) та програму-
вання (38 %). 

 

 
 

Рисунок 3 – Результати опитування студентів  щодо визначення  компонентів,  
які є важливими для оволодіння методичною компетентністю під час навчання у ЗВО  

 
Значна кількість студентів, які завершують на-

вчання за ОПП, розглядають методичну компетент-
ність, оперуючи поняттями «готовність» та «здат-
ність», визначаючи їх не як тотожні, а як зв’язок між 
процесуальним та результативним компонентами 
професійної підготовки, а також між власним поте-
нціалом і практичним його втіленням, а саме: готов-
ність до виконання науково-методичної та науково-
дослідної діяльності (71 %); здатність ефективно 
конструювати освітній процес для широкого кола 
педагогічних ситуацій (48 %). 52 % студентів ото-
тожнює сформовану методичну компетентність з 
навичкам розв'язування задач ШКІ та формування 
відповідних умінь в учнів на уроках інформатики. 

Водночас результати опитування показали, що лише 
43 % студентів усвідомлюють методичну компетен-
тність як вагому складову професійної компетент-
ності і 29 % – як результат здобуття вищої педагогі-
чної освіти в університеті. Тобто, на усіх етапах 
здобуття вищої педагогічної освіти  потрібно акцен-
тувати увагу студентів на тому, що методична ком-
петентність, будучи динамічною комбінацією знань 
і практичних навичок, способів мислення, профе-
сійно важливих особистісних якостей є не лише 
результатом навчання на певному рівні вищої осві-
ти, але й основою кваліфікації випускника ЗВО 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Результати опитування студентів 
 

ВИСНОВКИ. З наведених вище описів слідує, 
що однозначної думки у трактуванні змісту дослі-
джуваного феномену немає. Сформульовані дефіні-
ції відображають різноаспектні погляди, кожне з 
яких розкриває професійно значимі особистісні 
якості вчителя, професійні функції та обов’язки, 
характеристики діяльності за фахом. Методична 
компетентність майбутнього вчителя інформатики є 
професійно значущою характеристикою особистос-
ті, послідовно поєднуючи навчальну і педагогічну 
діяльності, включає знання предметної області й 
початковий досвід діяльності за фахом, уміння за-
стосовувати знання з інформатики як фундамента-
льної науки та методики її навчання у ЗЗСО під час 
організації освітнього процесу за різними навчаль-
ними програми з інформатики та формування в 
учнів компетентностей інформатичної освітньої 
галузі. Згадана компетентність визначає готовність і 
здатність до усвідомленого і якісного виконання 
методичної діяльності щодо організації освітнього 
процесу з інформатики й управління ним з ураху-
ванням специфіки предмету, індивідуальних харак-
теристик учнів, поступово вибудовуючи у майбут-
нього вчителя власний педагогічний стиль, сприяю-
чи його саморозвитку та професійному зростанню. 

Перспективи подальших розвідок полягатимуть 
у проєктуванні та організації навчального середо-
вища для формування у студента–бакалавра мето-
дичної компетентності, визначення рівня її сформо-
ваності та окреслення напрямів розвитку під час 
навчання на магістерському рівні. 
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METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE METHODOLOGICAL COMPETENCE  
OF A FUTURE TEACHER OF INFORMATICS 

N. Pavlova 
Rivne State University of the Humanities 
vul. Plastova, 31, Rivne, 33000, Ukraine. E-mail: nataliia.pavlova@rshu.edu.ua 
Purpose. The purpose of the article is to describe the methodological essence of the methodical competence of the 

future teacher of computer science, who receives higher degree under the educational-professional program "Secondary 
education (Computer Science)" at the bachelor's and master's levels. Methodology. Scientific methods of analysis, 
generalization and systematization are used to determine the essence of methodological competence and its structure, as 
well as surveying students and processing the results. Findings. Methodological competence was studied as: the 
purpose and result of methodical training of the higher education applicant in the corresponding professional path with 
taking into account needs of employers; readiness to perform scientific-methodical and educational-methodical activi-
ties, job responsibilities of a computer science teacher; activity characteristic that integrates subject, psychological-
pedagogical, methodical knowledge and skills, professionally significant personal qualities, acquired initial experience 
in the specialty; a dynamic personal education that promotes self-development and self-improvement, based on society's 
requirements for the teacher's personality; ability to effectively construct the educational process in the context of teach-
ing computer science. Originality. Methodical competence is a professionally significant characteristic of the individu-
al, combining educational and pedagogical activities. It includes knowledge of the subject, the ability to apply know-
ledge of computer science as a basic science and methods of its teaching during the organization of the educational 
process in various curricula in computer science and the formation of students' competencies in computer science edu-
cation. Practical value. Developing the methodological competence is a holistic process of professional training in the 
educational and professional program at the bachelor's and master's levels, which carefully and appropriately combines 
the study of subjects of general and professional courses on the one hand, and practical training, in which the psycho-
logical-pedagogical and subject knowledge is basic, and practice-oriented skills are techniques of methodical activity, 
on the other hand. Conclusions. Methodical competence is a set of subject-methodical knowledge and skills, professio-
nally significant personal qualities and initial experience in the specialty, which determines the readiness and ability to 
consciously and qualitatively perform methodical activities to organize the educational process in informatics and man-
age it taking into account the specifics of the subject and individual students’ characteristics. 

Key words: applicant of higher pedagogical education, future teacher of computer science, methodical competence, 
methods of teaching computer science. 
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