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Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, що стає обов’язковою складовою економіч-

ного розвитку країн, ставить перед суспільством завдання формування високоякісних спеціаліс-
тів із навичками практичної діяльності,а не лише досконалою теоретичною підготовкою. У статті 
досліджено різнобічні теоретичні аспекти компетентнісного підходу як управлінського механізму 
реорганізації системи вищої освіти України. Подано характеристику ключових категорій компе-
тентнісного підходу: компетенції як сфери діяльності, значимої для ефективної роботи організа-
ції, у якій індивід має виявити певні знання, уміння, поведінкові навики, гнучкі здібності і профе-
сійно важливі риси особистості та компетентності як ступеня вираженості наявного у людини 
професійного досвіду в рамках компетенції конкретної посади. Обґрунтовано необхідність вико-
ристання практичної складової в процесі здобуття освіти у дискурсі діяльнісного підходу  в філо-
софії управління. Досліджено законодавчу базу України в контексті реалізації та запровадження 
компетентнісного підходу.  

Запропонована авторська методика практичного впровадження управлінського механізму 
надання компетентнісної освіти, що базується на використанні розробленого алгоритму побудо-
ви навчального процесу, який включатиме три основних етапи, кожен з яких сприятиме форму-
ванню мислячого індивіда, підготовці студентів до свідомого і відповідального осягнення знань, 
єдності теоретичного та практичного навчання. Дана методика може бути використана при роз-
робці практичних елементів реалізації компетентнісного підходу в системі вищої освіти України. 

Ключові слова: вища освіта, механізм управління, компетентнісний підхід, предметно-
практична діяльність. 
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The rapid development of science and technology society, which becomes mandatory component 

of economic development poses to the public objectives in the formation of high-quality professionals 
with skills practice, not just the perfect theoretical training. The article examines diverse theoretical 
aspects of the competency approach as the management mechanism of reorganization of higher 
education in Ukraine. The characteristic key categories of competence-based approach are: 
competence as scope, significant for the efficient operation of the organization in which the individual 
must identify the specific knowledge, skills, behavioral skills, flexible and professional skills are 
important personality traits and competencies as the severity of existing professional experience in 
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human under the jurisdiction of a particular position. The necessity of using practical component in the 
education discourse in the activity approach in management philosophy. Investigated the legal 
framework in the context of Ukraine and introduced competence-based approach. 

The result of this article is the author's proposed method of practical implementation of 
management mechanism to obtain competency education, based on the use of the algorithm 
constructing the learning process, which includes three main phases, each of which contribute to the 
formation of a thinking individual, preparing students for responsible and responsible understanding of 
knowledge, unity theoretical and practical training. This technique can be used to develop practical 
elements of the competency approach in higher education in Ukraine. 

Keywords: higher education, management mechanism, competence approach, object-practical 
activity. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Людство ХХІ століття вступило в інформаційну епоху, що характеризується глобалізаційни-
ми процесами в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Це проявляється як у стрімкому нау-
ково-технічному прогресі, динамічних міграційних процесах, взаємопроникненні культур, форму-
ванні відкритого інформаційно-комунікативного середовища, так і в глибокій економічній кризі, 
що зумовлює нові виклики на ринку праці та розширення спектру особистісно-професійних рис 
молодих спеціалістів. У такий спосіб саме освіта стає преферентною галуззю розвитку суспільс-
тва, оскільки вона забезпечує можливість вирішення проблем, що продукуються глобалізованим 
соціумом.  

 «За останні десять років, здійснено серйозні кроки щодо реалізації ідей і положень Націо-
нальної доктрини розвитку освіти, реформування освіти згідно з потребами громадян і держави, 
підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності. За цей час запроваджено державні 
освітні стандарти, модернізовано зміст та вдосконалено організацію всіх ланок освіти, створено 
національні підручники, запроваджено профільне навчання у старшій школі, ...у вищій освіті 
впроваджуються принципи Болонського процесу, кредитно-модульна система навчання...» – 
таку позицію у висвітленні стану розвитку освітньої сфери на сьогоднішній день репрезентують 
професіонали сфери політики у «Національній стратегії розвитку освіти на 2012-2021 рік».                 
З урахуванням аналізу наукових робіт сучасних українських вчених та на основі практичного до-
свіду діяльності ВНЗ, можна упевнено стверджувати, що така інформація відображає бажаний 
стан речей, а не фактичний. Тобто є де-юре. В той час, як де-факто, яскраво виражена криза 
сучасної системи освіти в цілому.  

Система вищої освіти в Україні не є виключенням і має аналогічну дихотомічну характерис-
тику. Про це свідчить формальна «...інформатизація та комп’ютеризація ... вищих навчальних 
закладів, упровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіті і науці» [3],  інтег-
рація до Болонського процесу та так званий його «ефективний» розвиток і «позитивний» вплив 
на процес навчання,  включення трьох українських ВУЗів до  світового рейтингу університетів, за 
даними  QSWorldUniversityRankings 2012/13 [17], а також обіцяне  збільшення державних замов-
лень. В той час коли реальність відображає недосконалість змісту вищої освіти, державних ста-
ндартів, наявність фактів корупції, низький рівень фінансово-економічного, матеріально-
технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів і, най-
головніше, низький рівень відповідності підготовки студентів ВНЗ України потребам ринку праці 
та вимогам сучасного інформаційного суспільства. Коло цих сутнісних проблем детерміноване 
використанням застарілого та недосконалого механізму управління в системі вищої освіти в 
Україні. 

Тому на сьогодні значно актуалізується завдання реорганізації саме управлінського механі-
зму, що діятиме на основі зміни змісту освіти, який, у свою чергу, базуватиметься на розробле-
них та практично впроваджених  методиках навчання і підготовки спеціалістів, що володітимуть 
вміннями та навичками, які відповідають основним видам професійно-орієнтованої діяльності. 

Вирішення значного спектру проблем у системі вищої освіти можливе за умови її реформу-
вання на основі актуалізації практичної складової у процесі навчання, що стане можливим при 
запровадженні компетентнісного підходу, який забезпечить якість навчання і якість підготовки 
спеціалістів. 

Метою даної статті є розгляд компетентнісного підходу в процесі реорганізації системи ви-
щої освіти та спроба розкриття управлінського та навчально-методичного потенціалу компетен-
тнісного підходу, а також виявлення практичної частини освітніх програм і методик, що забезпе-
чить якісну підготовку спеціалістів. 

file:///G:/Універ/Диплом/nsro_2012-2021.pdf
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Як методологічна основа забезпечення цілей, змісту і якості вищої освіти компетентнісний 
підхід розглядається великою кількістю  західноєвропейських дослідників, серед яких найвідо-
міші – це М. Дж. Равен, Дж. Боуден, С. Маслач, М. Лейтер, Е. Шорт, Е. Тоффлер, Р. Уайт, А. Бе-
рмус, Р. Хайгерті, А. Мейхью. 

Розробки компетентнісного підходу знаходимо у дослідженнях російських учених, зокрема 
М. Авдєєвої, В. Байденко, В. Болотова, Е. Бондаревскої, В. Введенського, Н. Вовнової, А. Вой-
нова, А. Вербицького, Г. Дмитрієва, Д. Іванова, І. Зимньої, В. Краєвського, С. Кульневич,                 
В. Ландшеєр, К. Митрофанова, А. Петрова, В. Сєрікова, О. Соколової, Е. Тетюниної, А. Хуторсь-
кого та ін. 

Компетентнісний підхід як предмет наукового дослідження вітчизняних науковців у системі 
вищої та загальної середньої освіти прослідковується у  І. Драча, І. Бабин, П. Бачинського,           
Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, Н. Дворнікової, Я. Кодлюк, О. Локшиної, С. Ніколаєнко, О. Овча-
рук, Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна, К. Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоєвої, О. Сит-
ник, Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трубачевої, Н. Фоменко та ін. 

Сучасні тенденції розвитку змісту освіти крізь призму компетентнісного підходу були розг-
лянуті на таких конференціях та у теоретичних роботах: 

1. Міжнародній конференції «Формування компетентнісної особисті в системі освіти» (чер-
вень 2013 р.); 

2. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування професійної компетентно-
сті вчителя початкової школи в контексті моніторингу якості освіти» (квітень 2006 р. – Переяс-
лав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); 

3. Регіональному науково-практичному семінарі «Професійні компетенції та компетентності 
вчителя» (листопад 2006 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Во-
лодимира Гнатюка); 

4. Науково-методичному збірнику «Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство» 
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» [18,19–47]; 

5. Проекті ДФФД: № 09.07/33 «Людські виміри трансформацій України до інформаційного 
суспільства», керівниками і виконавцями якого виступили науковці Сумського державного уні-
верситету А. Б. Євдокимов, Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

У компетентнісному підході робиться акцент на якості підготовки спеціалістів та діяльнісно-
му змісті освіти і  ставиться питання: «Якими методиками навчати діяльності?». Основним зміс-
том навчання стають дії, операції, що співвідносяться з проблемою, яку потрібно вирішити. При 
такому підході навчальна діяльність набуває дослідницького і практично-перетворюючого харак-
теру. У навчальних програмах діяльнісний зміст освіти відображається в акценті на способах 
діяльності, уміннях і навичках, які необхідно сформувати; на досвіді діяльності, який повинен 
бути накопичений і осмислений студентами. 

 Використання компетентністного підходу є необхідним на сьогоднішній день, оскільки не 
можливо лише на основі накопиченого теоретичного багажу сформувати спеціаліста в певній 
сфері діяльності.  Це пов’язано з тим, що  сучасна вища школи не демонструє перетворення 
загальної кількості освітніх теоретичних розробок у реальну якість практичних результатів. Тоб-
то ВНЗ кількісно забезпечує студентів лише теоретичними знаннями, які, на жаль, не реалізу-
ються на практиці: «...ситуація виходить безглузда, – людина знає, як необхідно діяти відповідно 
до науки, і тим не менше, діє так, немов цього не знає.  І не тому, що вона не хоче цього, а тому, 
що не вміє» – Е. В. Ільєнков [12, 79].  Як результат, на виході отримуємо спеціаліста, підготовка 
якого не забезпечує вміння практично реалізувати знання.  

Така ситуація свідчить про відсутність єдності теорії та практики – одного з основних прин-
ципів розвитку та пізнання.  Практика є основою і рушійною силою, а значить кінцевою метою 
пізнання. У цьому сенсі вона вище теорії. Оскільки пізнання, як правило, не самоціль, воно здій-
снюється для подальшого використання отриманих знань у практичній діяльності людей. Прак-
тика є вихідним пунктом і об’єктивним завершенням процесу пізнання. Але це завершення слід 
розуміти як відносне, оскільки практика висуває наступні завдання пізнання, надає імпульс по-
дальшим зусиллям думки, спрямованим на пошук істини глибшого порядку. 

Складність взаємодії пізнання і практики далеко не вичерпується зазначеним. Практика і пі-
знання переплітаються, взаємодіють на всіх рівнях. Так, наприклад, будь-який трудовий акт пе-
редбачає наявність певних знань, ідеї. Створюючи своїми руками предмети,  «опредмечуючи» 
свої знання, людина тим самим рухається від пізнання до практики, до зовнішньопредметної 
діяльності шляхом своєрідної екстеріорізаціі  набутих знань. І в той же час її трудові операції 
переносяться в скороченому і згорнутому вигляді в розумовий план (інтеріоризація). А якщо лю-
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дина досліджує, вивчає предмети духовної та матеріальної культури, то відбувається процес «ро-
зпредмечування», рух знову-таки в напрямку суб'єкту пізнання шляхом нарощування його знань.  

На рівні суспільства ми спостерігаємо ту ж саму картину. Потреби практики, як відомо, по-
родили різні науки. Геометрія, наприклад, виникла як відповідь на практичну потребу землероб-
ства; астрономія зумовлена потребами мореплавання і землеробства; кібернетика – практич-
ною необхідністю автоматизації виробництва і управління шляхом моделювання, розрахунків і 
логічних операцій; розвиток охорони здоров'я потребував впровадження біотехнології, завдяки 
здобуткам якої тепер отримують інсулін, гормони росту та інші препарати, необхідні людині та 
сільськогосподарському виробництву. 

У свою чергу, наукові знання постійно використовуються в практичній діяльності людей. Бі-
льше того, успіхи наук, потреби подальшого розвитку теж часто ставлять завдання перед прак-
тикою, значно випереджаючи її. Успіхи атомної фізики, наприклад, необхідність здійснення ке-
рованої термоядерної реакції (до речі, це і практична потреба ) поставили перед практикою за-
вдання створення матеріалу, здатного витримати величезні температури; досягнення молеку-
лярної генетики, біології в цілому породили генну інженерію, створили можливість спрямованої 
зміни спадковості, що вже сьогодні використовується практикою для поліпшення племінного 
стада, селекції культурних рослин і т. д. 

Таким чином, теорія і практика тісно взаємодіють між собою. Теорія без практики безпред-
метна. Практика без теорії – сліпа. Теорія вказує напрямок руху практики, допомагає знайти 
найбільш ефективні можливості досягнення цілей. Саме тому, особливо на сьогоднішній день, 
коли на ринку праці кожного дня підвищуються вимоги до практичної підготовки спеціаліста, ко-
ли сучасний стан економічного розвитку України потребує оперативного вирішення складних 
економічних та соціальних задач, важливо, щоб теорія завжди підкріплювалася практичною дія-
льністю, яка виховує самостійну мислячу особистість. У зв'язку з цим дуже важливо домагатися 
їх пропорційності та  єдності. 

Здатність до мислення, як зазначає В. А. Босенко, формується «...не шляхом прямих, тран-
зитних» поставок інформації», чим безпосередньо і займається вища школа, «…а предметно-
практичною справою, що включає раніше створенні людським виробництвом, матеріальною та 
духовною культурою, і таким чином, щоб постійно викликати життєву необхідність в діяльності і 
через неї – в мисленні» [6, 39]. Саме  предметно-практична діяльність робить звичайну людину 
повноцінним членом суспільства –  особистістю, що здатна працювати на благо соціуму з вико-
ристанням здобутих теоретичних знань та практично опанованих навичок певної сфери діяль-
ності. В цьому і полягає основна задача освіти: «...процес освіти (і виховання) людини розумі-
ється без будь-якого зв’язку з основною характеристикою людського відношення до світу і до 
іншої людини, – з тим, що зроблено і робить людину людиною, – з процесом зміни природи, з 
предметною діяльністю в найсерйознішому значенні цього», – пише Е. В. Ільєнков [12, 16]. 

Аналіз праць, присвячених розвитку компетентнісно-орієнтованого навчання (О. Гулай [7], 
О. Заблоцька [8], І. Зимня [10], О. Пометун [18,19], Дж. Равен [21; 22], А. Хуторський [24]), надає 
можливість умовно поділити цей процес на три етапи. Перший етап (1960–70-ті рр. ХХ ст.), коли 
вперше в науковій літературі виникають поняття «компетентність», «компетенція» і розпочина-
ється наукова робота над виділенням та систематизацією різних видів компетентностей. Другий 
етап (1970–90-ті рр. ХХ ст.) – це період, протягом якого вдалося створити перелік ключових 
компетенцій. Зокрема, Джон Равен у своїй книзі «Компетентність в сучасному суспільстві» дає 
розгорнуте тлумачення цього терміна, а також наводить список 39 компетентностей, особливу 
увагу зосередивши на категоріях готовності, впевненості, здатності, відповідальності людини 
[21, 14–15]. Третій етап (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.), під час якого була спроба визна-
чити компетентності як певний освітній результат, домінантою якого, попри деякі розбіжності у 
наукових підходах, є визнання досліджень у США, вченими яких визначаються три основні ком-
поненти в компетентнісній освіті (формування знань, умінь і цінностей особистості), де компете-
нція виступає головною складовою компетентнісно-орієнтованого навчання. При цьому система 
компетентностей в освіті має ієрархічну структуру, рівні якої складають [21, 15–25]: ключові ком-
петентності (між- та надпредметні компетентності), загальногалузеві компетентності та предме-
тні компетентності. 

Як зазначалося, визначальними категоріями компетентнісного підходу є «компетенція» і 
«компетентність» у їхньому співвідношенні одна до одної. Велике розмаїття трактувань даних 
понять демонструє відсутність одностайного підходу до їх розуміння [5]. У латинській мові від 
дієслова competere (спільно досягати, добиватися; відповідати чомусь, підходити) утворений 
дієприкметник competens (відповідний, той, що добився, той, що підходить). Їх смислове поле 
описує як внутрішні характеристики індивідуума, так і його відповідність заданим ззовні умовам. 
Англійські терміни competencies (множина від competency) та competence перекладаються як 
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компетенції та компетентність. Говоримо: «мати компетенції», «бути компетентним» [7, 41]. 
Компетенція – сфера діяльності, значима для ефективної роботи організації, у якій індивід має 
виявити певні знання, уміння, поведінкові навики, гнучкі здібності і професійно важливі риси 
особистості. Компетентність: 1) ступінь вираженості наявного у людини професійного досвіду в 
рамках компетенції конкретної посади; 2) глибоке, доскональне знання своєї справи, сутності 
виконуваної роботи, способів і засобів досягнення поставлених цілей; 3) сукупність знань, що 
дозволяють професійно судити про щось; 4) риса особистості державного службовця, менедже-
ра, спеціаліста, що полягає у здатності правильно оцінювати ситуацію, приймати правильні рі-
шення і досягати значимого результату; 5) наявність знань і досвіду, необхідних для ефективної 
діяльності в заданій предметній сфері.  

А. В. Хуторськой наголошує [24, 55–56], що компетенція включає сукупність взаємо-
пов’язаних якостей особистості, що задаються стосовно певного кола предметів і процесів, а 
компетентність співвідноситься з володінням людиною відповідної компетенції, разом з її особи-
стісним відношенням до неї і предмета діяльності. У цьому ж контексті функціонує і поняття 
«освітня компетенція», яка визначається як «…сукупність смислових орієнтацій, знань, вмінь, 
навиків і досвіду діяльності учня відносно певного кола об’єктів реальної дійсності, необхідних 
для здійснення особистісно і соціально значимої продуктивної діяльності» [24, 61]. Автор дифе-
ренціює освітні компетенції за тими ж рівнями, що і зміст освіти: ключові, що реалізуються на 
метапредметному змісті; загальнопредметні, що реалізуються на змісті, інтегративному для су-
купності предметів, освітньої сфері; предметні, що формуються в рамках окремих предметів. 

Таким чином, компетенція і компетентність є взаємодоповнюючими та взаємозумовлюючи-
ми поняттями. Компетентність, як і компетенція, є інтегральною характеристикою особистості, 
здобутими нею якостями, де узагальнюючою категорією двох понять виступає діяльність. Тобто 
компетенція є сферою відношень, що існують між знанням та дією у практичній, професійній ді-
яльності випускника ВНЗ. Отже, без знань немає компетенції, проте не кожне знання і не в будь-
якій ситуації проявляє себе як компетенція. 

З урахування сучасних глобалізаційних процесів у суспільстві в цілому та негативних тен-
денцій розвитку освітньої сфери України можна з впевненістю стверджувати, що компетентніс-
ний підхід є джерелом для реорганізації вищої освіти Україні шляхом запровадження більш 
ефективних моделей та методик управління, обов’язковими елементами якої виступають компе-
тенції та їх формування.  

У галузі освіти механізм управління являє собою процес узгодженого впливу суб’єктів 
управління на галузь освіти, а також застосування певної послідовності відповідних процедур та 
інструментів, що забезпечують ефективний та якісний перехід від старого до нового стану з ме-
тою досягнення поставлених цілей. 

Що саме декларує вища освіта сьогодення в Україні? «Вища освіта – це рівень знань, що 
здобувається у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілесп-
рямованого процесу засвоєння змісту навчання…» – це перше визначення, що пропонує мере-
жа Інтернет, яке, більше того, законодавчо закріплене в ЗУ «Про вищу освіту». Механізм управ-
ління вищою освітою в Україні апріорі обраний невірно, оскільки основна його ціль – це виключ-
но теоретична підготовка студентів, а не практика, яка є джерелом пізнання, а значить і основою 
практичної діяльності людини, її фахової компетентності, що засвідчується практичними  ре-
зультатами суспільно-корисної праці.  

Загалом у науковому доробку учених усі наявні механізми управління поділено на три типи: 
механізми-знаряддя (інструменти), механізми-системи (набір взаємопов’язаних елементів) і ме-
ханізми-процеси (послідовність певних перетворень) [13, 8]. Важливо зазначити, що механіз-
мом-знаряддям, який би був обов’язковим у цілісній системі з реформування механізму вищої 
освіти України, виступає безпосередньо компетентнісний підхід. Основними механізмами-
системи, у  даному випадку,  є всі необхідні дії для запровадження компетентнісного підходу як 
домінуючого у вищій школі, а саме: усвідомлення необхідності реформування управлінського 
механізму для отримання реальних результатів, а не лише у вигляді теоретичних напрацювань; 
зміна законодавчої бази; розробка нових методик викладання предметів у вишах; контроль дер-
жави за впровадженням нового механізму управління; самоконтроль вищих навчальних закладів 
на місцях; наявність фінансового забезпечення. Механізми-процеси повинні забезпечувати ре-
зультат, тобто послідовність, логічність та обов’язковість виконання системних елементів у ре-
формуванні вищої освіти. 

Використання компетентнісного підходу управлінцями системи вищої освіти України відбу-
вається виключно у теоретичному опрацюванні. Цей факт підтверджується декількома поло-
женнями. По-перше, українськими науковцями – Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Овча-
рук О. В., Паращенко Л. І., Пометун О. І., Савченко О. Я., Трубачева С. Е. – ще у 2004 році було 
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видано колективну монографію «Компетентнісний підхід і сучасній освіті: світовий досвід та 
українські перспективи» [14, 2], в якій подано аналіз досвіду розроблення та впровадження ком-
петентнісно орієнтованого підходу до формування змісту загальної середньої освіти в зарубіж-
них країнах. Автори також надали аналіз нових надбань українських освітян щодо визначення 
переліку ключових компетентностей для української школи, надали рекомендації щодо їх впро-
вадження в навчально-виховний процес. Ця розробка спрямована на розвиток освітньої політи-
ки щодо формування освітнього середовища, модернізації змісту освіти, створення системи мо-
ніторингу її якості. Та матеріали праці не мали практичного використання, незважаючи на обґру-
нтованість необхідності її використання. По-друге, в «Національній стратегії розвитку освіти 
України на 2012-2021р.» одним із основних завдань визначається «оновлення цілей і змісту 
освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового дос-
віду та принципів сталого розвитку», хоча, на сьогоднішній день не прийнято жодного норматив-
ного документу чи програми для досягнення поставленої мети. Більше того, жоден із трьох за-
конопроектів, запропонованих для редакції ЗУ «Про вищу освіту» [19], який має вступити в силу 
1 січня 2014 року, не передбачає кардинальних змін в управлінському механізмі освіти. Здебі-
льшого порушуються питання економічного спрямування і принципів внутрішнього управління та 
підпорядкування державним органам. В цілому, проблема невідповідності підготовки студентів 
потребам ринку праці та вимогами сучасного інформаційного суспільства взагалі навіть не постає.  

Управлінський механізм системи вищої освіти України визначається державою, тому її рео-
рганізація повинна розпочинатися на законодавчому рівні. Необхідно прийняти нормативно-
правовий документ або безпосередньо в ЗУ «Про вищу освіту» зобов’язати кожен вищий навча-
льний заклад: 

1) доповнити або змінити програму та методику викладання предметів з урахуванням  ос-
новних положень компетентнісного підходу;  

2) вивчати попит  спеціальностей на ринку праці та щорічно подавати звітність до держав-
них органів для визначення необхідної кількості державних замовлень.  

3) гарантувати працевлаштування не менше 50 % випускників шляхом заключення попере-
дніх договорів з компаніями про забезпечення робочим місцем спеціаліста-випускника; 

4) розробити жорстку систему контролю за процесом запровадження даного підходу. 
Запровадження нового підходу в навчанні передбачає створення нових методик навчання   

і підготовки спеціалістів. Практично, управлінський механізм, що базується на компетентнісному 
підході, повинен включати програми викладання та методичні рекомендації з обов’язковими фа-
ховими практикумами для студентів. Тематика та принципи виконання практикумів має бути ро-
зроблена фахівцями (викладачами чи науковими співробітниками). Важливим має стати зворот-
ній зв'язок, тобто діагностика за допомогою методів соціологічних досліджень, які б висвітлюва-
ли думку студентів, що пройшли даний курс та мають ідеї щодо нововведень, враховуючи інно-
ваційний розвиток технологій та вимоги ринку праці до практичного використання  конкретних 
сучасних програм, які використовуються в роботі даної спеціальності. Практична складова на-
вчання має відповідати сучасним потребам інформаційного суспільства з метою формування 
реально необхідних та затребуваних освітньо-фахових компетенцій.  

На основі опрацьованого матеріалу та практичного досвіду можна запропонувати алгоритм 
побудови навчального процесу з використанням методів компетентнісної освіти, що  включати-
ме в себе три основних етапи:  

1-й етап – теоретико-методологічний. Встановлюються мета та завдання заняття, обира-
ється метод та форма навчання (якими навчально-практичними діями знання перетворити на 
спосіб діяльності); визначається місце проведення навчального заняття; формується концепція 
виховного напрямку (моральних цінностей, категорій, оцінок, формування яких можливе на ос-
нові матеріалу даної теми). 

2-й етап – практико-інтерпретаційний.  На ньому відбувається теоретичний виклад матеріа-
лу  – поняття, процеси, формули, особистості, факти – та практичне виконання творчих завдань, 
тобто вміння і навички, що відпрацьовуються при вивченні даної теми, практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуації. Оскільки компетентнісний підхід орієнтований на 
організацію навчально-пізнавальної діяльності за допомогою моделювання різноманітних ситу-
ацій у різних сферах життєдіяльності особистості, тому  творчо-практичне завдання повинно пе-
редбачати: 

 дослідницький метод і вид діяльності; 

 відсутність суворого плану, допущення ситуативності у структурі; 

 різноманіття підходів і точок зору; 

 самопрезентацію і захист творчого продукту, а не зовнішній контроль; 

 надання можливості вибору шляху, траєкторії освоєння нового знання.  
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3-й етап – контролюючо-діагностичний. Викладач повинен підібрати діагностичний інстру-
ментарій (первинний, проміжний, підсумковий) для перевірки рівнів освоєння компетенції, а та-
кож процедури аналізу і корекції. 

Для застосування даної методики викладання потрібно встановити часові границі: не більше 
одного навчального року для розробки нової програми та апробації її на студентській аудиторії.  

Запропонована методика практичної реалізації нового управлінського механізму дасть мо-
жливість не в теорії, а на практиці забезпечувати єдність теоретичного та практичного навчання; 
підготувати студентів до свідомого і відповідального навчання в подальшому; узгоджувати цілі 
навчання, поставлені педагогами, з власними; забезпечити формування мислячого індивіда; усві-
домлювати важливість навчання як необхідної та бажаної діяльності для досягнення цілей в житті. 

ВИСНОВКИ 

Отже, актyальнiсть yпровадження компетентнiсного пiдходy в системy вищої  освiти України 
зyмовлена широким його визнанням y країнах Європи. Компетентнiсний пiдхiд вiдповiдає стан-
дартам європейської освiти XXI столiття, які висловлені у документах Єврокомiсiєї, активно 
схвалюється представниками європейських працедавцiв. Цей пiдхiд знаходиться в руслі вимог  
Болонського процесy. Вiн спроможний відобразити нагальні вимоги до життєдiяльностi особис-
тостi, її трyдової та навчально-пiзнавальної орієнтації, якi висyває XXI столiття. У моделi компе-
тентного випyскника можна врахyвати й адекватно вiддзеркалити вимоги XXI столiття до самоа-
ктуалізації особистості, її життєвої компетентності (життєстiйкостi, життєздатностi, життєтвор-
чостi), життєвих компетенцiй. Тому сьогодні компетентнiсний пiдхiд зорiєнтовано на розкриття, 
розвиток i реалізацію життєззабезпечуючих умінь та навичок, потрібних для самореалізації осо-
бистості в XXI столітті.  
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