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Проаналізовано ключові поняття компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців у контексті 

європейської інтеграції вищої освіти України: компетенція та компетентність. Розглянуто спрямованість освіт-

нього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особи-

стості задля формування загальної компетентності особистості. Зазначено, що компетентності (ключові, загаль-

нопредметні і предметні) взаємопов’язані й формуються й розвиваються одночасно, що забезпечує здатність та 

готовність фахівця до майбутньої професійної діяльності. Підкреслено, що запровадження педагогічних умов 

(формування позитивної мотивації до навчання, реалізація оптимальних підходів під час вивчення фахових ди-

сциплін, формування активної самостійної творчої діяльності, орієнтація на самооцінювання професійної дія-

льності) позитивно впливає на формування професійної компетентності фахівців. 
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Проанализированы ключевые понятия компетентностного подхода к подготовке будущих специалистов в 

контексте европейской интеграции высшего образования Украины: компетенция и компетентность. Рассмотре-

на направленность процесса обучения на формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и предмет-

ных компетентностей личности для формирования общей компетентности личности. Указано, что компетент-

ности (ключевые, общепредметные и предметные) взаимосвязаны и формируются и развиваются одновремен-

но, что обеспечивает способность и готовность специалиста к будущей профессиональной деятельности. Под-

черкнуто, что внедрение педагогических условий (формирование позитивной мотивации к обучению, реализа-

ция оптимальных подходов при изучении профессионально ориентированных дисциплин, формирование ак-

тивной самостоятельной творческой деятельности, ориентация на самооценивание профессиональной деятель-

ности) положительно влияет на формирование профессиональной компетентности специалистов. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, профессиональная компетент-

ность, педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Євроінтеграція сис-

теми вищої освіти України зумовлює необхідність 

підготовки висококваліфікованого та компетентного 

фахівця, здатного розв’язувати професійні завдання 

за міжнародними вимогами та стандартами.  

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» 

визначають освіту як пріоритетну сферу соціально-

економічного, духовного і культурного розвитку 

суспільства, а вагому роль у цьому процесі відігра-

ють заклади вищої освіти, що створюють умови для 

формування компетентностей, необхідних для май-

бутньої успішної діяльності [1]. 

У Концепції розвитку професійної освіти і на-

вчання в Україні (2012–2020 р.р.) вказано на необ-

хідність формування професійної компетентності 

фахівця та створення умов для його подальшого 

розвитку, самовдосконалення і самореалізації [2].  

У «Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» з-поміж основних 

завдань визначено розроблення стандартів вищої 

освіти, зорієнтованих саме на реалізацію компетен-

тнісного підходу [3]. 

У доповіді міжнародної комісії з освіти зазнача-

ється, що нині актуальна не кваліфікація, яка асоці-

юється з умінням здійснювати функції професійного 

характеру, а насамперед компетентність у відповід-

ній сфері діяльності. Тому підготовка студентів пот-

ребує нової спрямованості освітнього процесу в за-

кладі вищої освіти, де одним із пріоритетних орієн-

тирів є формування професійної компетентності 

майбутнього фахівця. 

Мета статті полягає у висвітленні основних ас-

пектів компетентнісного підходу до підготовки 

компетентної особистості, що забезпечує здатність 

та готовність майбутнього фахівця до професійної 

діяльності. 

Дослідження проведено із застосуванням систе-

много підходу за допомогою загальнонаукових ме-

тодів: аналізу, синтезу, порівняння, індукції й де-

дукції, а також описового методу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-

нденції розвитку вищої освіти України характери-

зуються пошуком різноманітних підходів до побу-

дови освітнього процесу, тому на сучасному етапі 

реформування актуальні такі концептуальні підходи 

як компетентнісний, системний, особистісно зорієн-

тований, діяльнісний, що забезпечують встановлен-

ня зв’язків викладач – студент задля розвитку осо-

бистості та формування професійних якостей. 

Над з’ясуванням теоретичних основ компетент-

нісного підходу в освіті працюють вітчизняні та за-

рубіжні дослідники (З. Бакум, Н. Бібік, М. Головань, 

Е. Зеєр, І. Зимня, В. Краєвський, Н. Ничкало, 

О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, Дж. Равен 
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(J. Raven), С. Холіфорд (S. Hollyford), М. Холодна, 

А. Хуторськой, С. Шишов); дидактичні аспекти 

процесу навчання розглянуто в працях В. Андреєва, 

Ю. Бабанського, В. Буряка, І. Лернера, І. Малафіїка, 

П. Підласого, О. Савченко; теоретичні засади впро-

вадження сучасних педагогічних технологій профе-

сійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 

з’ясовують А. Алексюк, В. Беспалько, В. Головен-

кін, Т. Поясок, Г. Селевко, С. Сисоєва [4]. 

Вітчизняні дослідники наголошують на запрова-

дженні компетентнісного підходу як перспективно-

го напряму розвитку сучасної освіти, однак багатоа-

спектність питання спричинила появу значної кіль-

кості різноманітних авторських підходів:  

1) компетентнісний підхід у сучасній освіті дає 

змогу забезпечити спроможність випускника відпо-

відати новим запитам ринку, мати відповідний по-

тенціал для практичного розв’язування життєвих 

проблем, пошуку свого «Я» у професії (Н. Бібік); 

2) за компетентнісного підходу висувається на 

перше місце не поінформованість студента, а вміння 

розв’язувати проблеми, що виникають у процесі 

освоєння сучасної техніки і технології, виборі май-

бутньої професії та оцінці своєї готовності до на-

вчання у виші (В. Болотов, В. Серіков); 

3) «компетентнісний підхід» – спрямованість 

освітнього процесу на формування та розвиток клю-

чових (базових, основних) і предметних компетент-

ностей особистості для формування загальної ком-

петентності людини. З урахуванням цих вимог мета 

навчання набуває цілеспрямовані орієнтири – фор-

мування фахівця, здатного до саморозвитку в про-

цесі навчання та готового до подальшого збагачення 

свого освітнього потенціалу(О. Пометун); 

4) компетентнісний підхід до навчання – накопи-

чування нормативно визначених знань, умінь та на-

вичок до формування здатності практично діяти, 

застосовувати сучасні техніки та досвід у ситуаціях 

професійної діяльності (Л. Паращенко); 

5) компетентнісний підхід є орієнтиром, який 

спрямовує дії викладача на розвиток компетентної 

особистості, тому успішність розвитку залежить від 

багатьох чинників, поміж яких найбільш значущі – 

підвищення рівня мотивації студента до навчання, 

підвищення долі індивідуальної самоосвіти, уваги 

до способів роботи з інформацією, форм і методів 

навчання тощо (Г. Шелехова). 

Таким чином, завданням компетентнісного під-

ходу є така організація навчального процесу, що дає 

змогу забезпечити не лише готовність до професій-

ної діяльності, а й спроможність випускника відпо-

відати новим запитам ринку.  

Т. Іванова наголошує, що впровадження компе-

тентнісного підходу дозволить значною мірою реа-

лізувати особистісно зорієнтований, діяльнісний і 

практико зорієнтований підходи в освітньому про-

цесі, оскільки виокремлення компетенцій у змісті 

навчальних предметів визначає орієнтири у відборі 

знань і умінь, які найбільш значущі для формування 

ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця. 

У процесі реалізації системного підходу зміст 

навчання повинен відображати цілісну систему 

знань, що забезпечить набуття вмінь узагальнювати 

навчальну інформацію, а застосування особистісно 

зорієнтованого підходу забезпечує активізацію вну-

трішніх ресурсів і набуття умінь застосовувати інте-

лектуальний та вольовий потенціал під час 

розв’язування навчальних, а згодом і професійних 

завдань, тобто сприяє не лише активній пізнавальній 

діяльності під час оволодіння предметним змістом, а 

зумовлює усвідомлення мети навчання. 

Таким чином, реалізацію компетентнісного під-

ходу можна розглядати як засіб розвантаження зміс-

ту та відбору таких знань і умінь у процесі навчан-

ня, які є необхідними у професійній діяльності май-

бутнього фахівця. Даний підхід дозволяє створити 

умови для набуття студентами досвіду професійної 

діяльності. Студент повинен засвоїти і здобути такі 

знання й опанувати необхідний набір для діяльності 

компетенцій та компетентностей, тому результатом 

навчання має стати не просто освіченість людини, а 

її компетентність у конкретній сфері діяльності. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних науков-

ців (Бондар С., Зеєр Е., Краєвський В., Савченко О., 

Ситнікова С., Хуторськой А., Хутмахер В. 

(Hutmacher W.), Шишов С.) свідчать, що основними 

поняттями компетентнісного підходу в освіті є 

«компетенція» та «компетентність [5].  

У педагогічних дослідженнях є різні підходи до 

визначення поняття «компетенція», а саме:  

1) загальна здатність, що ґрунтується на знаннях, 

досвіді, цінностях, які набуваються завдяки навчан-

ню (С. Шишов, В. Кальней). Тому реалізація компе-

тентнісного підходу полягає у визначенні компетен-

цій, які є найбільш значущими для подальшої на-

вчальної та професійної діяльності. 

2) узагальнені способи дій, що забезпечують 

продуктивне виконання професійної діяльності, зді-

бності людини реалізовувати на практиці свою ком-

петентність (Е. Зеєр) [6].  

А. Хуторський зазначає, що ключові компетенції 

належать до загального змісту освіти; загальнопре-

дметні – до певного кола навчальних предметів і 

освітніх галузей; предметні – мають конкретний 

опис та можливість формуватися в межах навчаль-

них дисциплін [5]. 

В. Хутмахер визначає дві ключові компетенції: 

1) можливість писати та думати; 2) навчання, дослі-

дження, міркування, спілкування тощо.  

С. Ситнікова, В. Шестерніна підкреслюють, що 

компетентнісний підхід реалізується через практи-

ко-орієнтовану спрямованість змісту освіти задля 

формування у студентів ключових компетенцій як 

універсальних способів навчальної та професійної 

діяльності. Відповідно, зміст навчання повинен бути 

спрямований на підвищення ефективності всього 

навчального процесу, що забезпечить розвиток усіх 

компонентів системи освіти. 

С. Шишов зауважує, що ключові компетенції за-

безпечують універсальність фахівця і тому не мо-

жуть бути занадто спеціалізованими. Виокремлення 

компетенцій у змісті навчальних предметів визначає 

орієнтири у відборі знань та умінь, які мають стати 

ключовими у формуванні майбутнього фахівця, 

який буде оперувати сформованими компетенціями 

у професійній діяльності.  
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Е. Зеєр окреслює групи ключових компетенцій: 

– соціальна компетенція (здатність орієнтуватися 

в соціально-економічних умовах, взаємодія з людь-

ми різних професійних груп); 

– навчально-методична (готовність самостійно 

опановувати нові знання, уміння постійно збагачу-

вати свою професійну компетентність); 

– спеціальна компетенція (вільне володіння спо-

собами виконання узагальнених дій, необхідних для 

конкретної професійної діяльності) [7]. 

А. Хуторськой, ураховуючи головні завдання 

вищої освіти, наголошує, що студент отримає нави-

чки життя, досвід практичної діяльності в сучасному 

суспільстві, якщо опанує ключові компетенції: 

– загальнокультурні (коло питань, у яких студент 

повинен бути обізнаний та володіти знаннями та 

досвідом діяльності); 

– навчально-пізнавальні (уміння здійснювати са-

мостійну пізнавальну діяльність, оволодіння креати-

вними навичками, прийомами дій в нестандартних 

ситуаціях); 

– інформаційні (уміння самостійно знаходити й 

аналізувати необхідну інформацію); 

– комунікативні (володіння способами роботи в 

колективі); 

– соціально-трудові (володіння знаннями та дос-

відом у цивільно-суспільному житті); 

– ціннісно-смислові (забезпечення механізму са-

мовизначення студента в навчальній діяльності); 

– особистісне самовдосконалення (освоєння спо-

собів фізичного, духовного та інтелектуального са-

морозвитку особистості). 

Отже, майбутньому фахівцеві у процесі навчання 

необхідно отримати сформовану базу ключових 

компетенцій, необхідних для освіченої людини, що 

прагне реалізуватися в професійній діяльності. 

Різноманітні концепції поняття «компе-

тентність» розглядаються у працях Бакум З. Голо-

вань М., Малихін О., Ничкало Н., Паращенко Л., 

Саліха Х. (Saliha С.), Тшанков М., (Tsankov N.) [8]. 

І. Агапов та С. Шишов, вважають, що «компете-

нтність» – здатність і готовність студента до діяль-

ності, заснована на знаннях і досвіді, які здобуті 

завдяки навчанню, орієнтовані на самостійну участь 

у пізнавальному процесі та спрямовані на успішне 

включення в діяльність. Відповідно, основними 

ознаками компетентності є готовність студента, що 

забезпечує можливості прийняття ефективних рі-

шень у діяльності; здатність діяти на основі знань, 

усвідомлюючи значущість результату діяльності. 

Виокремлення освітніх компетентностей спря-

моване на підвищення ефективності освітнього про-

цесу. Авраменко О., Болотов В., Зимня І., Краєвсь-

кий В., Дж. Равен (J. Raven), С. Холіфорд 

(S. Hollyford), Холодна М., Шишов С. розглядають 

систему компетентностей (ключові, загально-

предметні та предметні), проте наголошують, що 

необхідно приділяти достатньо уваги формуванню 

ключових компетентностей, які сприятимуть досяг-

ненню успіхів у професійній діяльності [4, 7]. 

Е. Зеєр так визначає ключові компетентності: 

– компетентність у сфері самостійної пізнаваль-

ної діяльності (уміння розв’язувати навчальні та 

самоосвітні проблеми; аналізувати результати на-

вчальної діяльності, уміння планувати, проектувати; 

здатність до здобуття знань з різних джерел інфор-

мації); 

– компетентність у культурно-дозвільній діяль-

ності (уміння використовувати вільний час для ду-

ховного і культурного розвитку);  

– компетентність у сфері соціально-трудової дія-

льності пов’язана з етикою трудових відносин у ко-

лективі, оцінкою власних можливостей, умінням 

нести відповідальність за виконану роботу [9]. 

Бібік Н., Овчарук О., Паращенко Л., Пометун О., 

до ключових компетентностей відносять уміння 

вчитися, соціальну, загальнокультурну, громадянсь-

ку, підприємницьку, компетентність з інформацій-

но-комунікаційних технологій [5]. 

Автори акцентують увагу на тому, що компетен-

тності (ключові, загальнопредметні і предметні) вза-

ємопов’язані між собою, формуються та розвива-

ються одночасно, що забезпечує здатність і готов-

ність фахівця до майбутньої професійної діяльності. 

Переважна більшість дослідників трактують по-

няття компетентності через особистісні якості. 

І. Зимня визначає компетентність як актуалізовану, 

інтегративну (базується на знаннях) інтелектуально 

й соціокультурно зумовлену особистісну якість, яка 

проявляється в діяльності, поведінці людини, у її 

взаємодії з іншими людьми під час вирішення різ-

номанітних завдання. Така якість набуває розвитку в 

навчальному процесі і стає його результатом. До 

характеристик компетентності авторка відносить:  

а) готовність до прояву компетентності (мотива-

ційний аспект); 

б) володіння знаннями змісту компетентності 

(когнітивний аспект); 

в) досвід прояву компетентності в різноманітних 

стандартних і нестандартних ситуаціях (поведінко-

вий аспект); 

г) ставлення до змісту компетентності й об’єкта 

її застосування (ціннісно-смисловий аспект); 

д) емоційно-вольову регуляцію процесу і резуль-

тату прояву компетентності [6]. 

О. Савченко вважає, що поняття компетентності 

значно ширше за поняття знання, вміння, навички, 

воно містить не тільки когнітивну (знання) й опера-

ційно-технологічну (вміння) складові, а й мотива-

ційну, етичну (ціннісні орієнтації), соціальну та по-

ведінкову. Тому оволодіння компетентністю вима-

гає ментальної організованості, значного інтелекту-

ального розвитку: абстрактного мислення, самореф-

лексії, визначення власної позиції, самооцінки, кри-

тичного мислення тощо. [10].  

Експерти програми «DeSeCo» пропонують тлу-

мачити компетентності як здатності успішно задо-

вольняти індивідуальні або соціальні потреби, здій-

снювати діяльність чи виконувати поставлені за-

вдання. Кожна компетентність побудована на поєд-

нанні взаємовідповідних пізнавальних ставлень і 

практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінко-

вих компонентів, знань, умінь, усього, що можна 

мобілізувати для активної дії. 

Однак більшість авторів зауважують, що людина 

безумовно повинна бути зацікавлена у цій практиці, 
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адже компетентність виявляється лише за умов, ко-

ли діяльність буде поєднана з особистими цінностя-

ми, стає їх утіленням. 

М. Лазарєв звертається до компетентності як до 

«результату набуття компетенцій, особистісної ха-

рактеристики фахівця», визначаючи компоненти 

поняття через знання, уміння, навички, здобутий 

фаховий досвід, рефлексії на результати власної 

професійної діяльності [9]. 

На думку Н. Бібік, О. Булавенко «компетент-

ність» – це освітні результати, що досягаються не 

лише засобами змісту освіти, але й соціальної взає-

модії як у міжособистісному, так і в інституційному 

культурному контексті. Такі освітні результати мо-

жна спрогнозувати в різних сферах: когнітивній, 

діяльнісній, мотиваційній, соціальній [10].  

Іванова Л. подає компетентність як першооснову 

професійності і ставить на перше місце чинник ком-

плексності знань, а саме: уміння синтезувати мате-

ріал, аналізувати ситуації спілкування, осмислювати 

суть явищ, обирати засоби взаємодії.  

У Законі України «Про вищу освіту» компетент-

ність визначається як динамічна комбінація знань, 

умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти [3].  

А. Петров вважає, що «компетенція» – це психо-

логічні утворення, які виступають основою компе-

тентності як результат освіти, що містить три ком-

поненти: власний досвід (мовний, комунікативний, 

емоційний); засвоєні знання; інтуїтивний компо-

нент (розуміння досліджуваних явищ) [10]. 

Отже, термін «компетенція» використовується 

для характеристики освітнього результату, а компе-

тентність визначає професійну сферу людини та 

певний досвід діяльності. 

Комплексне застосування компетентнісного, си-

стемного та особистісно зорієнтованого підходів 

забезпечить не лише ефективне засвоєння практич-

ного та теоретичного матеріалу, а й активізує інте-

лектуальний та вольовий потенціал студентів.  

Науковці Ю. Бабанський, З. Бакум, В. Беспалько, 

В. Загвязинський, В. Краєвський, В. Оконь, 

В. Паламарчук, І. Підласий, О. Савченко, визначаю-

чи систему принципів формування професійної 

компетентності, підкреслюють, що єдність загаль-

нодидактичних принципів (науковість, системність, 

зв’язок теорії з практикою, наочність, проблемність, 

самостійність та активність, контролю та корекції 

знань) та специфічних (орієнтації на майбутню про-

фесiйну дiяльнiсть, професійної мобільності, орієн-

тації на практичну підготовку до застосування інфо-

рмаційних технологій) сприятиме розвитку особис-

тості та професійному становленню. 

З. Бакум акцентує увагу на загальнодидактичних 

принципах, що зумовлюють доцільний вибір мето-

дів і прийомів навчання, забезпечують належний 

рівень засвоєння навчального матеріалу, однак 

принципи повинні реалізовуватися не ізольовано, а 

в органічному взаємозв’язку, доповнюючи й зумов-

люючи один одного. Відповідно, вибір методів та 

прийомів необхідно здійснювати у процесі підгото-

вки, ураховуючи дидактичну мету, завдання, рівень 

знань студентів [4, 5]. 

Організація навчального процесу із застосуван-

ням інформаційних технологій дозволить досягти 

якісно вищого рівня наочності пропонованого мате-

ріалу, що значно розширить можливості викорис-

тання різноманітних розвивальних, моделювальних, 

тестових завдань. що можливості інформаційно-

комунікаційних технологій підвищують пізнаваль-

ний інтерес студентів до навчального матеріалу та 

сприяють ефективному формуванню й поглибленню 

теоретичних знань [5]. Студенти навчаються оволо-

дівати інноваційними прийомами та методами 

розв’язання навчальних завдань, що забезпечує роз-

виток нестандартного мислення, багатоваріантності 

у процесі прийняття рішень та формуванню таких 

якостей, як активність, творчість, креативність, що є 

необхідним для сучасного фахівця. 

Аналізуючи поняття «педагогічні умови», науко-

вці не оперують єдино прийнятим визначенням, од-

нак розглядають їх як чинники педагогічного проце-

су, успішна реалізація яких забезпечує ефективність 

формування компетенцій.  

З. Підручна під умовами формування профе-

сійної компетентності розуміє зовнішні (відповід-

но до особистості студента) обставини навчання, 

що є причиною його якісних змін, акцентуючи увагу 

на таких чотирьох групах умов:  

1) нормативні (змістова, інформаційна готовність 

до професійної діяльності, настанова на компетентно-

професійну діяльність у нових умовах, індивідуальний 

підхід до професійної компетентності); 

2) загальнопедагогічні (забезпечення інтегратив-

ної успішності процесу формування професійної ком-

петентності, актуалізація навчальних предметів для 

формування професійної компетентності з урахуван-

ням спеціалізації та кваліфікації, стимулювання 

процесу саморозвитку); 

3) професійно-педагогічні (наявність компетен-

тних педагогічних дій у професійній підготовці, 

співвідношення методів, форм підготовки, емоцій-

но-оцінні відносини викладач – студент); 

4) загально-соціальні (потреба в професійно 

компетентних фахівцях, здатних працювати у мін-

ливих умовах). 

У працях науковців Баркасі В., Вікторової Л., Во-

лошко Л., Загородної О., Карлінської Я., Козак Т., 

Копил Г., Лалак Н., Малої Т. виокремлено педагогі-

чні умови, які позитивно впливають на формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців: 

1) формування позитивної мотивації до навчання 

(менеджери, економісти);  

2) реалізація оптимальних підходів під час ви-

вчення фахових дисциплін (комунікативного – еко-

номічних дисциплін; інтегрованого та особистісно 

зорієнтованого – природничо-математичних; інтег-

ративно-диференційованого – медико-біологічних; 

компетентнісного – дизайнерських);  

3) формування активної самостійної творчої дія-

льності (педагогічний напрям підготовки);  
4) орієнтація на самооцінювання професійної ді-
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яльності (іноземці, фахівці з фізреабілітації, дизай-
нери) [9]. 

Упровадження в освітній процес закладів вищої 
освіти підходів (компетентнісний, системний, осо-
бистісно зорієнтований), принципів (загальнодидак-
тичних та специфічних), методів (проблемний ви-
клад, частково-пошуковий, дослідницький), прийо-
мів (аналіз, пізнавальний пошук, висування гіпотез, 
узагальнення, прогнозування), засобів (інформацій-
но-комунікаційні технології, графічні програми), 
педагогічних умов та навчально-методичного ком-
плексу матеріалів дозволяє констатувати збільшення 
кількість майбутніх інженерів із високим і достатнім 
рівнем сформованості проектно-конструкторської 
компетентності (ППК) (рис. 1) [10].  

 

 
 

Рисунок 1 – Рівні сформованості ППК  
майбутніх інженерів 

 
Упровадження інноваційних технологій навчан-

ня та інноваційного дисциплінарного комплексу в 
підготовку майбутніх художників свідчить, що кіль-
кість студентів, які володіють професійною компе-
тентністю на високому та середньому рівнях, пере-
вищує на 13,7% та 8,6% кількість студентів контро-
льної групи за інтегральним показником сформова-
ності професійної компетентності [11]. 

Забезпечення сукупності педагогічних умов фо-
рмування професійної компетентності майбутніх 
дизайнерів одягу (позитивна навчальна мотивація 
через залучення їх до проектної діяльності; розвиток 
творчої діяльності студентів у творчих майстернях; 
взаємозв’язок компетентнісного, системного та дія-
льнісного підходів під час вивчення фахових дисци-
плін) підтверджує, що низький рівень професійної 
компетентності знизився на 21,02%, а високий рівень 
підвищився на 22,93% [10]. 

ВИСНОВКИ. Стрімкий розвиток соціальних та 
економічних процесів у сучасному суспільстві ви-
магає формування компетенцій, що ґрунтуються на 
науково-теоретичній, інформаційно-технологічній 
та інноваційно-винахідницькій базі.  

Вітчизняні науковців розглядають компетент-
ність як набуту характеристику особистості, що 
сприяє успішному входженню фахівця в життя су-
часного суспільства, та як інтегрований результат, 
що передбачає зміщення акцентів з накопичення 
нормативно визначених знань, умінь, навичок на 
формування та розвиток у студентів здатності прак-
тично діяти, застосовувати досвід попередньої ус-
пішної діяльності в певній галузі. 

У межах компетентнісного підходу під профе-

сійною компетенцією необхідно розуміти єдність 

знань, умінь, здібностей, а також готовність діяти у 

складній ситуації, розв’язувати професійні завдання; 

здатність і готовність до досягнення більш якісного 

результату праці, ставлення до професії як до однієї 

з ключових особистісних цінностей. 

Упровадження компетентнісного підходу зумов-

лює суттєві зміни освітніх пріоритетів, що висуває 

нові вимоги та стандарти до підготовки майбутніх 

фахівців та забезпечить підготовку висококваліфі-

кованих та компетентних фахівців, які володітимуть 

комплексом професійних компетенцій, необхідних 

для майбутньої діяльності. 

Отже, компетентнісний підхід є способом досяг-

нення нової якості освіти, що визначає напрямок 

зміни освітнього процесу, його пріоритети, оскільки 

безпосередньо пов’язаний із переходом у конструю-

вання змісту освіти та систем контролю його якості 

в систему компетентностей, є засобом досягнення 

якості освіти. Він визначає напрям змін освітнього 

процесу, пріоритети, змістовий ресурс розвитку. 

Результати дослідження можуть лягти в основу 

подальшого наукового аналізу – осмислюватися у 

педагогічній, історичній, соціологічній, психологіч-

ній і у соціально-комунікаційній парадигмах. 
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PRINCIPLES OF COMPETENCY APPROACH OF PREPARATION OF SPECIALISTS  
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. Е-mail: po@kdu.edu.ua 

Purpose. The article deals with the main aspects of the competent approach to the training of a competent person, 

which ensures the ability and readiness of a future specialist to professional activity. Methodology. The research was 

conducted using a system-wide approach with the help of common scientific methods: analysis, synthesis, comparison, 

induction and deduction, as well as a descriptive method. Findings. The competence approach is a way of achieving a 

new quality of education that determines the direction of changing the educational process and its priorities, as it is di-

rectly related to the transition to designing the content of education and the systems for monitoring its quality into the 

system of competences, is a means of achieving the quality of education. It determines the direction of changes in the 

educational process, priorities, content development resource. Originality. The scientific novelty consists in the fact 

that in the article the aspects of the competent approach to the formation of competencies are consistently considered, 

which ensures the ability and readiness of the future specialist to a successful professional activity in the context of Eu-

ropean integration of higher education in Ukraine. Practical value. The results of analytical research and implementa-

tion have practical value: the main conclusions and approaches can be used to prepare a competent specialist in institu-

tions of higher education of Ukraine capable of solving professional problems in accordance with international require-

ments and standards. Conclusions. Implementation of the competence approach will significantly change the educa-

tional priorities, which will put forward new requirements and standards for the training of future specialists and will 

provide training of highly skilled and competent specialists who will possess a complex of professional competences 

necessary for future activities. 

Key words: competence, competency approach, professional competence, pedagogical terms of forming of profes-

sional competence of specialists. 
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