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Компетентнісно�зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів

розвитку змісту освіти в Україні. Цей підхід до організації навчально�виховного процесу спря�

мовано на набуття студентами знань, які дозволяють робити власні висновки, переконливо ви�

ражати оригінальні думки, адекватним чином діяти у різних ситуаціях. Проаналізовано інтерп�

ретації терміну "компетентність" в довідковій літературі. Зроблено акцент на основних видах

компетенції: корпоративні компетенції, управлінські компетенції, функціональні компетенції.

Доведено, що модель компетентності має набір ключових компетенцій, необхідних для праці�

вників для успішного досягнення стратегічних цілей компанії. Виділено інноваційні види освітніх

технологій: лекції, дискусії, тематичні дослідження, семінари, ігри, обговорення наукових ста�

тей; проектна робота та багато іншого. Доведено необхідність впровадження передових інно�

ваційних ідей, пов'язаних з переорієнтацією всього освітнього процесу, використання сучас�

ного дизайну та інформаційно�комунікаційних технологій та використання мультимедіа і їх вплив

на формування вмінь і навичок студентів. Стаття визначає основні освітні компетенції: самоос�

вітню компетенцію, інформаційну компетенцію, комунікативну компетенцію, соціальну компе�

тенцію, полікультурну компетенцію, соціокультурну компетенцію, діяльнісну компетенцію,

мовленнєву компетенцію, мовну компетенцію.

The competence approach is one of the new conceptual guidelines, directions curriculum

development in Ukraine. This approach to the organization of the educational process aimed at the

acquisition of knowledge by students, which allow you to make your own conclusions convincingly

express original thoughts, adequately act in different situations. Article analyzes the in the

interpretation of the term "competence" in reference literature. The article emphasis on the main

types of competence: corporate competence, managerial competence, functional competence. It

is proved that the model of competence is a set of core competencies required for employees to

successfully achieve the strategic goals of the company. Allocated an innovative types of educational

technology: lectures, discussions, case studies, workshops, games, discussion of scientific articles;

project work, workshops and more. The implementation of leading innovative ideas connected with

the reorientation of the whole educational process of reproductive activity in the productive type,

the use of modern design and information and communication technologies and use of multimedia

on the skills and abilities of self�education aimed at self�improvement and expansion of knowledge,

including using the Internet. The article defines the key educational competencies: self�educational
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість вищих навчальних закладів працюють сьо&

годні в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх

послуг, при цьому в рамках своєї діяльності вони зму&

шені не тільки задовольняти освітні потреби, але й фор&

мувати нові, вгадувати особливості громадської думки;

інформаційні, виховні, компетентнісні потреби вітчиз&

няного та зарубіжного суспільства. Навчання у вищій

школі повинне орієнтувати студентів на придбання кон&

кретних навичок, знань і умінь, необхідних у майбутній

професійній діяльності. Завдання української вищої

школи сьогодні — створювати умови для розвитку і са&

морозвитку особистості студента. Нині основним кри&

терієм педагогічної майстерності повинно стати не те,

який обсяг навчального матеріалу подав викладач, а те,

як навчити студента самостійно опановувати зміст дис&

ципліни, зустрічати життєві ситуації, користуючись со&

ціальним досвідом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність

значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних

авторів, що стосуються державної освітньої політики

й управління освітою, зокрема праці В. Андрущен&

ко,В. Астахової, О. Бабкіної, Т. Боголіб, В. Вікторова,

Н. Внукової, С. Жарая, В. Журавського, М. Згуровсь&

кого, І. Каленюка, С. Кіндзерського, В. Кремня, Н. Ниж&

ника, С. Ніколаєнка, В. Огаренка, О. Скідіна, П. Скотта,

Т. Фінікова, К. Яреська, а також деякий власний нагро&

маджений досвід з досліджуваного питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження використання компетен&

тнісного підходу як сучасного інструменту державного

управління розвитком вищої освіти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Компетентісний підхід в сфері освіти активно увій&

шов у країнах Європи та США на початку 80&х років.

Безперечно, серед науковців немає єдиного підходу у

визначенні цього поняття і є певні розбіжності у підхо&

дах та розумінні зазначеного терміну. Компетентнісно&

зорієнтований підхід — один із нових концептуальних

орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та

розвинених країнах світу. Це підхід до організації на&

вчально&виховного процесу, який спрямований на набут&

тя особистістю певної суми знань і досвіду, що дозво&

ляють їй робити висновки про щось, переконливо вира&

жати власні думки, діяти адекватним чином у різних си&

туаціях.

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво

важливих компетентностей може дати людині можли&

вості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє

формуванню в особистості здатності швидко реагува&

ти на запити часу. Під поняттям "компетентнісний підхід"

розуміється спрямованість освітнього процесу на фор&

мування та розвиток ключових і предметних компетен&

тностей особистості. Результатом такого процесу буде

формування загальної компетентності людини, що є

сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою

характеристикою особистості. Така характеристика має

сформуватися у процесі навчання і містити знання, умі&

ння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі

особистості.

Аналіз тлумачення поняття "компетентність" у до&

відковій літературі означає: у перекладі з латинської —

"оволодіння знаннями, що дозволяють міркувати над

чимось"; знаючий, авторитетний в певній галузі [2]; у Ве&

ликому словнику німецької мови як іноземної термін

"компетентність" характеризується як здатність до дії,

як уміння використовувати знання у практичній діяль&

ності [5].

За визначенням експертів країн Європейського

Союзу поняття "компетентність" слід розглядати як

здатність застосовувати знання та вміння ефективно

й творчо в міжособистісних стосунках — ситуаціях,

що передбачають взаємодію з іншими людьми в соц&

іальному контексті так само, як і в професійних ситу&

аціях. Компетентність — поняття, що логічно похо&

дить від ставлень до цінностей та від знань до умінь

[1].

Поняття компетентності відповідно до Міжнарод&

ного департаменту стандартів для навчання, досяг&

нення та освіти визначається як спроможність квалі&

фіковано проводити діяльність, виконувати завдан&

ня або роботу. При цьому поняття компетентності

містить в собі знання, вміння та навички і ставлення,

що дають змогу особистості ефективно діяти або ви&

конувати певні функції, спрямовані на досягнення

певних стандартів у професійній галузі або певній

діяльності.

Компетентнісно&зорієнтований підхід до формуван&

ня змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром

сучасних вищих навчальних закладів України. Але перш

ніж розкривати необхідність формування певної моделі

компетенцій майбутнього спеціаліста у вищій школі,

пропонуємо розглянути досвід бізнес&структур щодо

впровадження компетентнісного підходу завдяки роботі

певних інноваційних освітніх структур.

Виділимо три основні типи компетенцій. Корпора&

тивні компетенції, що задають корпоративні вимоги

competence, Information competence, communicative competence, social competence,

multicultural competence, sociocultural competence, activity competence, speech competence,

language competence.

Ключові слова: сучасний підхід, компетенції, модель, інструмент державного управління освітою, інно�
ваційні компоненти, навчально�виховний процес, технології навчання.

Keywords: modern approach, an instrument of government education, competence model, innovative
components, the educational process, learning technologies.
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до всіх співробітників компанії; визначають потенці&

ал співробітника до кар'єрного росту в даній компанії;

описують особистісні установки та мотивацію співро&

бітника. До менеджерських компетенцій відносяться

компетенції, що визначають готовність співробітни&

ка виконувати менеджерські функції; описують ме&

неджерські навички і вміння, необхідні для ефектив&

ного керівника. І треті — функціональні компетенції,

що визначають готовність співробітника ефективно

працювати в даній функції; описують навички та

вміння, необхідні для ефективної роботи в даній

функції.

Модель компетенцій: а) виступає основою для по&

будови комплексної системи навчання в компанії і

дозволяє точніше відстежувати успішність її реалі&

зації; б) визначає критерії формування групи управл&

інського резерву та пріоритети подальшого розвитку

резервістів; в) допомагає виділяти найбільш талано&

витих людей, інвестиції в розвиток яких принесуть

максимальну віддачу. Таким чином, модель компе&

тенцій — це набір ключових компетенцій, необхідних

співробітникам для успішного досягнення стратегіч&

них цілей компанії. Проектування моделі компетенцій

під певну бізнес&структуру дає можливість залучати

менеджерів, потенціал яких максимально відповідає

потребам розвитку даної організації, також виділяє

узгоджені зі стратегією критерії атестації працюючих

менеджерів. Це фокусує менеджерів на розвитку

пріоритетних для компанії якостей і підвищує обгрун&

тованість прийнятих вищим керівництвом кадрових

рішень. Одночасно, така модель є засобом управлін&

ня корпоративною культурою компанії. На сьо&

годнішній день, компанія, яка створила будь&яку інно&

ваційну навчальну структуру для підвищення рівня

бізнес&освіти отримує еталон поведінки співробіт&

ників, трансляція якої дозволяє створити єдиний кор&

поративний образ.

Вітчизняні дослідники зазначають "компетентність",

як:

а) здатність розв'язувати проблеми, що забезпе&

чується не лише володінням готовою інформацією, а

й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібно&

стей особистості. З цього витікає, що компетентність,

на відміну від простого знання, існує у формі діяль&

ності;

б) індивідуальну характеристику ступеня відповід&

ності вимогам професії. Зрозуміло, що основний акцент

переноситься тут на професійну складову компетент&

ності;

в) специфічну здатність, яка необхідна для ефектив&

ного виконання конкретної дії у певній галузі і включає

вузькоспеціальні знання, уміння, способи мислення, а

також відповідальність за свої дії;

 г) загальну здатність, що грунтується на знаннях,

досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню;

д) інтегральна якість особистості, що виявляється в

загальній здатності та готовності її до діяльності.

Вибір технологій навчання визначається набором

формованих компетенцій. Всього автором було виділе&

но деякі види навчальних технологій, з наступних: лекції&

дискусії, кейс&стаді, тренінги, ігри, обговорення науко&

вих статей; проектна робота, майстер&класи тощо. Май&

стер&класи є інноваційною формою організації навчаль&

них занять, яка вводиться в цілях підвищення рівня ос&

вітнього процесу, створення його гнучкіших форм, зміц&

нення зв'язків освіти з практикою, досягнення більшої

відповідності формованих компетенцій і навичок вимо&

гам сучасного ринку праці. Реалізація провідних інно&

ваційних ідей пов'язана з переорієнтацією всього осві&

тнього процесу з репродуктивного типу діяльності на

продуктивний, на використання сучасних проектних й

інформаційно&комунікаційних технологій з використан&

ням мультимедійних засобів, на формування навичок й

вмінь самоосвіти, направленої на самостійне поглиблен&

ня і розширення знань, зокрема з використанням Інтер&

нету.

Компетентність у дослідженнях Татур Ю.Г. є якістю,

характеристикою особистості, що надає їй право вирі&

шувати, висловлювати судження в певній області. Ос&

новою цієї якості є знання, досвід соціально&професій&

ної діяльності людини. Тим самим автор підкреслює

збиральний, інтегративний характер поняття "компе&

тентність". Так, Краєвський В.В. розмежовує терміни

"компетентність" і "компетенція", пояснюючи, що ком&

петенція — у перекладі з латинської — це коло питань,

щодо яких людина обізнана добре, пізнала їх і має

досвід. Компетентність — це поєднання відповідних

знань у визначеній галузі, здібностей, що дозволяють

обгрунтовано судити про цю сферу й активно діяти в

ній [3; 4].

Отже, компетентність необхідно розглядати як

інтегровану, комплексну характеристику, що по&

єднує знання, уміння та навички, здібності й риси

особистості, показники загальної культури, вміння

виконувати обов'язки. Основні групи компетентнос&

тей, які визначає Комісія з питань культурної

співпраці при Раді Європи: соціальні, полікультурні,

комунікативні, інформаційні, діяльнісно&творчі, са&

морозвитку і самоосвіти. У формуванні компетент&

ності як загальної здібності беруть участь усі групи

і всі вони є вирішальними: за умови несформован&

ності однієї з них неможливо досягти компетент&

ності. Тоді як ключові групи компетентностей такі:

соціальні, мотиваційні, функціональні. Наголосимо,

що ключові освітні компетенції:

1) самоосвітня компетенція — пов'язана з потребою

та готовністю постійно навчатися як у професійній діяль&

ності, так і в особистісному та суспільному житті;

2) інформаційна компетенція — зв'язана з фор&

муванням уміння самостійно шукати, аналізувати і

відбирати необхідну інформацію з використанням су&

часних інформаційних технологій, а також організо&

вувати, перетворювати, зберігати і передавати цю

інформацію;

3) комунікативна компетенція — включає знання не&

обхідних мов і способів взаємодії з людьми та подіями,

навички роботи в групі, володіння різними соціальними

ролями в колективі;

4) соціальна компетенція — а) означає оволодіння

мінімально необхідними для життя в сучасному

суспільстві навичками соціальної активності і функціо&

нальної грамотності; б) соціальні навички, що дозволя&

ють людині адекватно виконувати норми і правила жит&

тя у суспільстві;
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5) полікультурна компетенція — стосується розу&

міння несхожості людей та взаємоповаги до їхньої мови,

релігії, культури тощо;

6) соціокультурна компетенція — забезпечує зас&

воєння культурних і духовних цінностей свого та інших

народів, норм, які регулюють стосунки між покоління&

ми, статями, націями, сприяють естетичному і мораль&

но&етичному розвитку;

7) діяльнісна компетенція — забезпечує формуван&

ня загально&навчальних умінь і навичок, опанування

стратегій, спрямованих на розв'язання навчальних зав&

дань і життєвих проблем;

8) мовленнєва компетенція — забезпечує вироблен&

ня і вдосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовлен&

нєвої діяльності;

9) мовна компетенція — забезпечує засвоєння си&

стемних знань про мову як засіб вираження думок і

почуттів людини й формування мовних умінь і нави&

чок.

Для забезпечення реалізації компетентнісного

підходу в змісті вищої освіти важливо, щоб на кожно&

му рівні формування змісту, починаючи з вимог у Дер&

жавному стандарті до освіченості студентів і випуск&

ників вищих навчальних закладів, головне місце зай&

мали вимоги до рівня компетентності студентів. Зок&

рема в характеристиці освітніх галузей має зосеред&

жуватися увага на пріоритетних компетентностях сту&

дентів, що їх вони повинні формувати. Далі, детальні&

шу їх характеристику з вимогами до рівня сформова&

ності компетентності мають містити галузеві предмети

та їх основні змістові лінії. Компетентності мають впли&

вати на встановлення набору системних характерис&

тик змісту вищої освіти для проектування освітніх стан&

дартів, навчальної та методичної літератури і, відпові&

дно, відбиватись у критеріях оцінювання студентів та

їх загальноосвітнього підготування. Компетентнісний

підхід в освіті розуміють як спрямованість навчально&

го процесу на формування і розвиток основних ком&

петентностей особистості. Це вимагає відходу від

інформаційної спрямованості навчання і перенесення

акценту із засвоєння нормативно визначених знань,

умінь і навичок на формування і розвиток у студентів

здатності самостійно практично діяти, застосовувати

індивідуальний досвід та досягнення у нестандартних,

творчих, життєвих ситуаціях. На жаль, роботодавці не

завжди розуміють сутність дефініції "компетенція",

аналіз запитів на певних спеціалістів показав, що до

розділу ключових компетенцій в такому неофіційному

документі, як "резюме", пропонують включати й фун&

кціональні обов'язки; й освіту як базову, так і додат&

кові професійні знання та навички; досвід професій&

ної діяльності.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення більш високого рівня профе&

сійної підготовки майбутніх фахівців, в тому числі в

сфері культури, які мають бути затребувані на ринку

праці, необхідно виконання наступних умов: посилен&

ня прикладної і професійної спрямованості навчан&

ня, в тому числі за допомогою зміни співвідношення

теоретичної та практичної підготовки; збільшення

частки курсів за вибором студентів, більш повно доз&

воляють познайомити їх з особливостями професій&

ної діяльності; збільшення частки самостійної позаа&

удиторної роботи і використання сучасних методів і

засобів її контролю; застосування сучасних педагог&

ічних та інформаційних технологій, психолого&дидак&

тичних концепцій, що забезпечують наближення на&

вчальної діяльності до професійної; проектування

нових професійно&значущих навчальних курсів та їх

навчально&методичного забезпечення, невід'ємним

компонентом якого повинні стати електронні енцик&

лопедії, електронні підручники, освітні портали; мо&

дернізація методичних систем навчання основних

професійно&значущих курсів на основі компетентніс&

ного підходу. Ці завдання можна вирішити лише че&

рез впровадження у навчальний процес компетентні&

сного підходу, який включає в себе запровадження

інноваційних педагогічних технологій, нетрадиційних

ігрових форм і методів навчання, які допомагають сту&

дентам реалізувати потреби в змаганні, самовира&

женні, успіху, повазі тощо.
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