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Анотація: У статті актуалізовано проблему оновлення підходів до реалізації професійної 

підготовки фахівців на засадах компетентнісного підходу. У зазначеному контексті на 

основі аналізу зарубіжних та вітчизняних джерел з даної проблеми розглянуто питання 

формування цілісної концепції компетентнісного підходу. Виділено та схарактеризовано 

етапи становлення освітньої компетентнісної парадигми як підґрунтя для її ефективного 

впровадження у систему професійної підготовки.  
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Annotation: The article actualizes the problem of updating approaches to the implementation of 

professional training of specialists on the basis of a competent approach. In this context, on the 

basis of the analysis of foreign and domestic sources on this problem, the question of forming a 

coherent concept of competence approach is considered. The stages of formation of an 

educational competence paradigm as a basis for its effective introduction into the system of 

professional training are highlighted and characterized. 
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Теоретичні висновки останніх десятиріч засвідчують, що оновлення підходів до 

реалізації професійної підготовки фахівців, орієнтованої на професійно значущі якості 

особистості, концептуально забезпечується використанням компетентнісного підходу 

(В.І. Байденко, А.А. Вербицький, І.О. Зимнья, І.Ф. Ісаєв, Д.А. Іванов, А.Г. Кирилов, 

Н.А. Селезньова, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков та ін.). Обґрунтовуючи його значення у 

одній з найбільш відомих програм, де беруть участь університети всіх країн Євросоюзу – 

проекті "Надбудова освітніх структур", пріоритетним напрямом співпраці у галузі освіти 
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європейські аналітики визначають чітке структурування загальних та спеціальних 

компетенцій випускників першого та другого циклів (рівнів) навчання – бакалаврів та 

магістрів. На їх думку, перевагами компетентнісного підходу є можливість, за умови його 

застосування, зберігати гнучкість та автономію в архітектурі навчального плану, чим 

забезпечується якість освіти як підґрунтя майбутньої професійної діяльності (Делор, 

1996, с. 37).  

Саме тому важливим для розгляду стає питання процесу формування цілісної 

концепції компетентнісного підходу. У статті на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних 

джерел з даної проблеми розглянемо ключові етапи становлення освітньої 

компетентнісної парадигми як підґрунтя для її ефективного впровадження у систему 

професійної підготовки.  

У цілому, як зазначено у роботах І.О. Зимньої (Зимняя, 2004), орієнтована на 

компетенції освіта (освіта, заснована на компетенціях: competent-based education – CBE) 

почала формуватися в Америці у загальному контексті запропонованого Н. Хомським у 

1965 р. (Массачусетський університет) (Хомский, 1972 (англ. 1965)) поняття 

"компетенція" у теорії мови та трансформованої граматики (лінгвістична або мовна 

компетенція), що ґрунтувалося на знаннях, інтелектуально і особистісно обумовленому 

досвіді соціально-професійної життєдіяльності людини. 

Разом з тим, відповідно до словника Merriam-Webster, перші згадки терміну 

"компетенція" відносяться до 1605 р., а І.О. Зимня обґрунтовує, що поняття 

компетентності пов'язане ще з ім'ям Аристотеля, що вивчав "можливості стану людини, 

що позначається грецьким "atere" – сила, яка так розвивалася і вдосконалювалася, що 

ставала характерною рисою особистості" (Зимняя, 2004, с. 15). 

Уже на початку XX століття поняття компетентність використовується в побуті та 

літературі. Так, "Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском 

языке" (1907 р.), визначає компетенцію, як "достатню обізнаність, необхідну для того, щоб 

вирішувати питання у відомій області й висловлювати ґрунтовні судження з приводу 

певного кола явищ" (Попов, 1907), а у "Словаре иностранных слов" 1933 р. дається 

визначення компетенції, як кола повноважень певної установи або особи (Шмидт, 1933, 

с. 867). 

Однак в освітньому середовищі поняття "компетентність" і "компетенція" стали 

активно використовувати лише в 60-70-х роках XX століття у зв’язку з інтенсивним 

розвитком економіки (нових економічних стосунків, створення нових підприємств) та 

науково-технічного процесу. Відповідно, проведених у межах зазначеної проблеми аналіз 
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наукових досліджень (Р. Уайт, Дж. Рамен, В.І. Байденко, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, 

А.В. Хуторськой та ін.), дозволив виділити ряд етапів становлення компетентністного 

підходу у освіті. 

Так, на першому етапі (1960-1970 рр.) здійснено введення у науковий обіг категорії 

"компетенція". Цей факт часто пов'язують із запуском у СРСР штучного супутника Землі 

у 1957 році і, як наслідок, появою різкої критики системи американської освіти, 

відповіддю на яку й стало започаткування нової освітньої парадигми. А вже у 1959 році 

Р. Уайт у роботі "Motivation reconsidered: The concept of competence" ("Перегляд поняття 

мотивації: концепція компетентності") (White, 1959) розглядає поняття компетентність, 

доповнюючи його особистісним змістом та, відповідно, створює передумови розведення 

понять компетенція і компетентність.  

У 1965 році М. Хомський уводить поняття "компетенції" в теорію мови, а мовну 

компетенцію (competence) семантично протиставляє "вживанню мови" (performance) у 

контексті своєрідного протиставлення "мови" та "слова" (Хомский, 1972 (англ. 1965, с. 2)). 

З цього часу в межах трансформаційної граматики та теорії навчання мовам 

розпочинається дослідження різних видів мовної компетенції та вводиться поняття 

"комунікативної компетентності" (Hymes, 1972), а на підставі ідей М. Хомського, 

висловлених у праці "Аспекти теорії синтаксису", в 70-і роки ХХ століття в Америці 

здійснюється перехід до компетентнісно орієнтованої освіти (Хомский, 1972 (англ. 1965, 

с. 2)).  

Тобто саме у 1960-1970 роках у науковий обіг уводяться категорії "компетентність" 

і "компетенція", закладається підґрунтя для розуміння їх змістової характеристики, 

створюються передумови для розведення зазначених термінів, з'являється нове поняття 

"комунікативна компетентність". 

Другий етап хронологічно відносять до 1970-1990 рр. та характеризують появою 

умов для використання категорій компетенція і компетентність не тільки у теорії та 

практиці навчання мови (особливо рідної), але й у сфері управління та менеджменту, 

комунікації та вивчення її механізмів. У цей час розробляється й зміст поняття "соціальні 

компетенції / компетентності". 

Так, у своїй роботі "Компетентність у сучасному суспільстві" (1984) Джон Равен 

не тільки наводить розгорнуте визначення компетентності, але й подає своє розуміння та 

інтерпретацію природи компетентності, виділяє види компетентностей, здійснює їх 

класифікацію. Компетентність трактується автором, як життєвий успіх у соціально 

значущій галузі (Равен, 2002, с. 253]. Він виділяє 39 видів компетентностей, які ототожнює 
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з "мотивованими здібностями", серед яких: здатність до самоосвіти, самоконтроль, 

критичне мислення, готовність до вирішення складних проблем, упевненість у собі, 

наполегливість, здатність до спільної роботи, персональна відповідальність та ін. (Равен, 

2002, с. 253, 281-296). Зазначену роботу вважають базовою для розробки проблеми 

компетентністного підходу в освіті для дослідників усього світу, у тому числі й на 

пострадянському просторі. 

Третій етап вивчення компетентності як наукової категорії галузі освіти, який 

розпочався в 90-ті роки минулого століття, пов'язують із дослідженнями А.К. Маркової 

(1993, 1996), у яких у загальному контексті психології праці стає предметом спеціального 

всебічного розгляду професійна компетентність (Маркова, 1996). А вже у 1990 році 

виходять роботи Н.В. Кузьміної та Л.А. Петровської, у яких компетентність 

розглядається, як "властивість особистості". Розробкою проблеми компетентності у цей 

час займаються Л.П. Алексеєва, Л.М. Мітіна та ін. Більшість авторів поняття 

компетентності у зазначений період нерозривно пов’язують з поняттям професіоналізму, 

відбувається й утвердження компетентнісного підходу на світовій арені, а у матеріалах 

ЮНЕСКО визначається коло компетенцій, які розглядаються як певний результат освіти 

(Реформы и развитие высшего образования, 1995).  

В основу змістової інтерпретації сучасних уявлень щодо компетентнісного підходу 

покладено ідеї загального і особистісного розвитку, сформульовані в контексті психолого-

педагогічних концепцій розвивальної та особистісно-орієнтованої освіти. У цьому зв'язку 

компетенції розглядаються як наскрізні, поза- над- і метапредметні явища, які поєднують 

як традиційні знання, так і різного роду узагальнені інтелектуальні, комунікативні, 

креативні, методологічні, світоглядні та інші вміння (Козлова, 2007). 

Базову концепцію компетентнісного підіходу, услід за Н. Хомським, В. Худмахер 

(Hudmacher, 1997) визначає, характеризуючи поняття компетенції. На його думку, воно, 

включене у ряд таких понять, як уміння, компетентність, здібність, майстерність, саме за 

змістом залишається не визначеним чітко. Разом з тим, підкреслює науковець, всі 

дослідники погоджуються з тим, що поняття "компетенція" ближче до понятійного поля 

"знаю як", ніж до поля "знаю, що". 

У 1984 р. англійський науковець Дж. Равен констатував, що компетентнісний 

підхід має місце для розгляду на стику педагогічної та психологічної наук. Автор 

пропонує й першу систематизацію компетентнісного підходу за наступними ознаками: 

формування компетентності на різних вікових етапах розвитку людини; умови, необхідні 

для формування та розвитку компетентності. Спираючись на сформульовані тези, 
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дослідник розглядає різні види компетентності: когнітивні (визначення перешкод на 

шляху досягнення цілей), афективні (задоволення від роботи) і вольові (наполегливість, 

рішучість, воля) (Равен, 2002, с. 27-41). 

Широкого застосування компетентнісний підхід у Великобританії набув лише з 

1995 року. У цей час чітко виділяються ключові компетенції – key skills, серцевинні 

(активні) компетенції – core skills, основні компетенції – base skills. За такого підходу 

ключові компетенції діляться на дві групи: комунікаційні (обчислювальні навички, робота 

з інформаційними технологіями) й базові – компетенції широкого профілю (робота в 

групі, вміння приймати рішення тощо). 

Сучасний етап розвитку освіти Великобританії не передбачає фіксації знаннєвих 

досягнень учнів, як це прийнято на пострадянському просторі. Освітній стандарт 

орієнтований на визначення позитивний вектор розвитку учнів. Відповідно, виділяються 

різні рівні їх підготовки. В ідеалі на вищому рівні випускник повинен вміти вибудовувати 

стратегію діяльності, оперативно вирішувати проблеми (ці дві перші вимоги стосуються 

не тільки професійної діяльності, але й повсякденного життя), управляти колегами і 

підтримувати їх мотивацію на ефективну роботу. 

У США компетентність та її характеристики вивчаються під кутом зору нових 

інформаційних технологій, а освітня політика цієї країни у межах зазначеної проблеми 

орієнтована на актуалізацію вмінь відбирати, аналізувати і використовувати різноманітні, 

часто суперечливі дані в умовах постійно зростаючого обсягу інформації, способів її 

доставки людині та ін. За таких умов особливої уваги приділяють розробці "моделі 

компетентного робітника" у тій її частині, що охоплює спектр індивідуально-

психологічних якостей, таких, як: самостійність, дисциплінованість, комунікабельність, 

потреба у саморозвитку. 

Переорієнтація системи освіти на компетентнісний підхід в останні роки 

відбувається й у Німеччині та Австрії, де основним шляхом розв’язання поставленого 

завдання обрано впровадження програми EVA. За цією програмою особлива увага 

надається трансформації форм навчання з метою формування ключових компетенцій (у 

німецькомовних країнах – ключові кваліфікації) через: проектне навчання, збільшення 

академічних свобод учнів, поетапне навчання в межах тижневого плану. Зміна форм 

навчання припускає посилення ролі викладача в педагогічному процесі, підвищення 

ініціативи та активності учнів. 

Відповідно до "Оперативного переліку робіт і професій" у Франції, професійна 

підготовка працівника має бути орієнтована на певний набір ряду технологічних базових 
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та супутніх компетенцій, що забезпечують виконання конкретної діяльності. 

Вирішальне значення у Японії надають не професійним знанням, а характеру та 

людським якостям. У співбесіді необхідно показати уміння співпрацювати з людьми, 

здатність вписатися у психологічний клімат компанії, приймати її систему цінностей, 

старанність у виконанні професійних дій та доручень. Пріоритет віддають професійній 

спрямованості як підґрунтю кваліфікації фахівця (Кудрявцева, 1999). 

Аналіз розвитку компетентнісного підходу в країнах Євросоюзу, США, Японії 

показав, що світова наукова спільнота компетентнісний підхід розглядає як певну 

траєкторію освітнього процесу, що орієнтована на розвиток особистості через 

мотивацію її саморозвитку, а його впровадження найбільшою мірою пов'язують з 

вимогами, що пред'являються до випускників систем загальної та професійної освіти 

самою особистістю, роботодавцем, державою, соціумом у цілому. 

У вітчизняній педагогіці традиційно навчальні досягнення тих, хто навчається, 

виражалися поняттями "знання", "вміння" і "навички" як такі. У якості терміна на 

вітчизняному ґрунті поняття компетентність починає використовуватися для опису 

кінцевого результату навчання тільки в останній чверті минулого століття в роботах 

Н.В. Кузьміної (Кузьмина, 1990, с. 87-90), А.К. Маркової (Маркова, 1996), 

Л.А. Петровської (Петровская, 1989) та ін. У цей час дослідження спрямовані уже не 

тільки на вивчення та інтерпретацію компетентності у різних сферах людської 

життєдіяльності (педагогічна компетентність, комунікативна, інформаційна), але й у 

кожній з них виділяються різні її види (Софьина, 2008, с. 19). 

Сучасний етап модернізації системи освіти розвиток компетентнісного підходу в 

країнах пострадянського простору пов’язує із загальносвітовими тенденціями, що 

визначені Болонською декларацією та цілим рядом міжнародних документів з 

регламентації міжнародної співпраці у галузі освіти, та орієнтований концептуально на 

інноваційні підходи трансляції знань, умінь і навичок у ході реалізації підготовки 

кваліфікованого спеціаліста (Згуровський, 2006, с. 23-29).  

Обґрунтовуючи його значення у одній з найбільш відомих програм, де беруть 

участь університети всіх країн Євросоюзу – проекті "Надбудова освітніх структур", 

пріоритетним напрямом співпраці у галузі освіти європейські аналітики визначають чітке 

структурування загальних та спеціальних компетенцій випускників першого та другого 

циклів (рівнів) навчання – бакалаврів та магістрів (Делор, 1997, с. 37). На їх думку, 

перевагами компетентнісного підходу є його гнучкість та автономія в архітектурі 

навчального плану, що й забезпечує якість освіти як підґрунтя майбутньої професійної 
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діяльності. 
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