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Постановка проблеми. Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, 

яка була традиційною й виправданою раніше, вже не відповідає сучасному 
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соціальному замовленню, що ви-значається об’єктивною потребою суспільства в 

новій людині, здатної до самостійних, відповідальних, творчих дій, людині 

інтелектуальній, з критичним, розкріпаченим від догм мисленням, котра живе в 

складному, суперечливому, наповненому проблемами сучасному світі й готовою 

кваліфіковано їх розв’язувати.  

Аналіз останніх досліджень. Як зазначає О. Пометун: «наприкінці ХХ ст. 

почали відбуватись докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, передумови 

й окремі елементи яких складалися протягом усього століття. Колишня парадигма, 

що відби-вала інтереси та сутність індустріального суспільства, детермінованого 

пізнання й однозначності оцінок, поступово замінюється методологією 

інформаційного суспіль-ства, плюралістичного пізнання й імовірності оцінки» [1, 

16]. При цьому «...постіндустрі-альне суспільство, на відміну від індустріального 

кінця ХIХ — середини ХХ століть, знач-но більше зацікавлене в тому, щоб його 

громадяни були спроможні активно діяти, прий-мати рішення, гнучко 

адаптовуватися до умов життя, що постійно змінюється» [2, 13]. 

Виконання цих завдань «потребує розвитку особистісних якостей і творчих 

здіб-ностей студентів, їх умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати 

проблеми, орієнтуватися у житті суспільства» [3, 177].  

Мета статті — розкрити сутність та актуальність впровадження 

компетентніс-ного підходу до підготовки магістрантів з педагогіки вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Порівнюючи роль освіти в індустріальному та 

постіндустріальному суспільстві, Г. Ільїн зауважує, що в індустріальному 

суспільстві система освіти є свого роду пото-ковою системою. Масова освіта 

відповідає цілям індустріального виробництва, готує працездатні елементи 

індустріального механізму і сама є або прагне бути добре нала-годженим 

механізмом, індустрією з виробництва кадрів. Система масової освіти буду-ється 

за образом і подобою індустріального виробництва і ділить з ним його досяг-нення 

і невдачі. Перехід освітньої парадигми індустріального суспільства до освітньої 
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парадигми постіндустріального суспільства означає, в першу чергу, відмову від 

розу-міння освіти як отримання готового знання та уявлення про педагога як носія 

готового знання [4]. Продовжуючи цю думку, О. Новиков акцентує увагу на тому, 

що в постінду-стріальному суспільстві приходить розуміння освіти як надбання 

особистості, як за-собу її самореалізації в житті, як засобу побудови особистої 

кар'єри. А це змінює цілі навчання, його мотиви, форми і методи навчання, роль 

педагога. Для нової епохи, в яку перейшло людство, потрібні нова організація, 

структура і зміст освіти. Нове сус-пільство не потребує і принципово не може 

потребувати колишніх підходів, традиційно сформованих позицій, стереотипів. У 

новому суспільстві людям необхідний той базис, який дозволить, по-перше, 

розуміти один одного. По-друге — служити основою для розвитку творчих 

можливостей кожної людини, його самовираження і самореалізації в 

різноманітних сферах людської діяльності, що динамічно змінюються [5].  

На необхідності заміни репродуктивно-функціональної моделі освіти 

компетент-нісною наголошує І. Зязюн. При цьому науковець зазначає, що 

розвиток змісту неми-нуче зумовлює і реконструкцію форм, процесуальних 

характеристик освіти [6, 12]. 

Становлення інформаційного суспільства, яке характеризується посиленням 

міграційних процесів, мобільності ринку праці, міжкультурних обмінів, а головне 

— об’єктивною потребою навчитися жити разом, зберігаючи власну ідентичність, 

зумов-лює інтегративні тенденції та ключову роль освіти у процесі зародження та 

розвитку нового світового співтовариства. Радянському періоду розвитку 

промислового вироб-ництва був притаманний кваліфікаційний підхід у підготовці 

фахівця, чому сприяв дефіцит кваліфікованих робітників та інженерно-технічних 

кадрів, відсутність конку-ренції товарів на внутрішньому ринку. Як зазначає 

В. Байденко, кваліфікація означає переважання рамкової діяльності в стійких 

полях і алгоритмах. Кваліфікаційний підхід припускає, що професійна освітня 

програма ув’язується, як правило, з об'єктами (предметами) праці, співвідноситься 
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з їх характеристиками і не свідчить про те, які здібності, готовності, знання і 

відносини оптимально пов'язані з ефективною життєві-яльністю людини в 

багатьох контекстах [7]. Даний підхід традиційно орієнтований на результат у 

вигляді конкретного переліку ЗУНов.  

В умовах ринкової економіки, інформаційного суспільства ситуація 

принципово змінилася у зв’язку з постійним удосконаленням технологій, 

орієнтацією виробництва на ринок, що вимагає фахівця нової формації, здатного 

адекватно реагувати на умови ринку, виявляти ініціативу, творчість і активність. 

Тому результатом професійної освіти повинна стати не лише кваліфікація, а і 

професійна компетентність, оскільки саме ком-петентність забезпечує наявність 

професійно важливих якостей, більш високий рівень підготовленості спеціаліста. 

Філософським підгрунттям актуальності введення компететнісного підходу 

Є. Са-мойлов вважає необхідність подолання сформованої в XX ст. гіперболізації 

цінностей науки, техніки та недооцінки унікальності, індивідуальності окремої 

людини, придушен-ня свободи особистості бюрократичним державним апаратом, 

що стає серйозною перешкодою для сталого розвитку цивілізації. У XX ст. на тлі 

вражаючих успіхів науки і техніки проявилася страшна моральна деградація 

людства. Інформаційна епоха роз-витку цивілізації ставить під сумнів 

всемогутність техніки і сьогодні необхідні інші соці-альні нововведення. Головна 

мета компетентнісно орієнтованої освіти полягає у вихо-ванні високоморальної, 

вільної людини, яка усвідомлює відповідальність за події в світі [8]. 

Український філософ С. Клепко зазначає, що оцінка сукупності здібностей 

осо-бистості через компетентність викликана необхідністю оцінки «вихідної 

продукції» навчальних закладів. Він зазначає, що результати міжнародних 

досліджень TIMSS і PISA стали для багатьох країн поштовхом до серйозних 

реформ в освіті. Ці реформи мали фундаментальний, принциповий характер, 

змінили ідеологію формування освіти. Якщо раніше системи освіти керувалися 

винятково «Входом» («Input»), тобто держав-ним бюджетом, навчальними 
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планами і програмами, розпорядженнями для учителів, програмами іспитів тощо, 

то зараз політика розвитку освіти і школи орієнтується на «Вихід» («Output»), 

тобто на успішність школи, на результати навчання школярів. «Вихід» («Output») 

систем освіти включає поряд з видачею сертифікатів найголовніші ознаки  

особистості учнів — сформовані компетентності, кваліфікації, структури знань, 

поглядів, переконань. Вони формують основу для навчання протягом життя з 

метою особистого вдосконалення і виконання суспільних функцій. Результати 

навчання, орієн-товані на функціональність, соціальну адаптованість випускника, 

стають вирішальним вихідним пунктом для оцінювання шкільної системи і заходів 

щодо її подальшого роз-витку [9, 150–151]. 

Міжнародна комісія з питань освіти ХХІ ст., створена при Раді Європи, 

визна-чила політику держави в галузі освіти як постійний процес збагачення 

особистості знаннями та вміннями, процес розвитку відносин між окремими 

людьми, групами й народами. Вона виокремила такі основні принципи цієї 

політики: 

• навчатися жити разом, розвиваючи знання про інших, про їхню історію, 

тра-диції і спосіб мислення; оволодівати культурою спілкування; 

• збагачувати свій загальнокультурний рівень як своєрідну перепустку до 

непе-рервної освіти, основу, яка необхідна для того, щоб навчатися протягом 

усього життя; 

• навчатися працювати компетентно, удосконалюватись у своїй професії; 

• навчатися жити з посиленням особистої відповідальності, здатності до 

само-оцінювання, самоорганізації [10]. 

Інтеграція України до освітнього простору Європи, приєднання до 

Болонського процесу передбачає модернізацію вищої освіти в контексті 

європейських вимог, залу-чення до розроблення загальних підходів щодо 

вирішення транснаціональних про-блем вищої освіти. Як відомо, Болонський 

процес — це своєрідний рух освітніх націо-нальних систем до єдиних критеріїв і 
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стандартів, що утверджуються в європейському просторі. Головна мета цього 

процесу — консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів 

Європи на істотному підвищенні конкурентоспроможності євро-пейської вищої 

освіти і науки у світовому вимірі й ролі цієї системи в соціальних пере-твореннях. 

За таких умов з’являється об’єктивна необхідність у переході від 

традиційної віт-чизняної парадигми «освіта на все життя» до нової: «безперервна 

освіта протягом усього життя», тобто «освіта через усе життя». Найважливішою 

задачею сучасної професійної школи при цьому стає підготовка компетентного, 

творчого, соціально ак-тивного фахівця, що здатний досягати визначеної мети в 

нестабільній соціокультурній ситуації. 

Таким чином, актуальність впровадження компетентнісного підходу 

обумовлена переходом до освітньої парадигми інформаційного суспільства, яка 

зміщує акценти у системі професійної підготовки; необхідністю гармонізації 

архітектури національної та європейської системи вищої освіти, зумовленої 

Болонським процесом. 

Модель підготовки майбутнього фахівця у вищій школі в умовах 

інформаційного суспільства, на нашу думку, має спиратися на визнання 

принципової незавершеності культурно-освітнього шляху особистості, 

індивідуалізації освітньої траєкторії на шляху самореалізації її творчого 

потенціалу під час навчання у вищому навчальному закладі. Забезпечити таку 

освіту може лише викладач-професіонал, здатний працювати на рівні 

європейських та світових стандартів у мінливих умовах ринку, готовий до постій-

ного професійного розвитку, професійної та соціальної мобільності. 

Отже, однією з фундаментальних проблем сучасної педагогічної науки в 

цілому та педагогіки вищої школи зокрема є формування професійної 

компетентності май-бутнього викладача у процесі підготовки у вищому 

навчальному закладі як особливого особистісно-професійного феномену, що 
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забезпечить ефективність його професійної діяльності та всебічний гармонійний 

розвиток. 

Дослідженню сутності компетентнісного підходу присвячені праці таких 

зарубіж-них та вітчизняних науковців, як В. Байденко, Н. Бібік, Л. Ващенко, 

Г. Єльникової, І. Зимньої, Е. Зеєра, В. Краєвського, Н. Кузьміної, О. Локшиної, 

В. Маслова, О. Овча-рук, О. Пометун. Е. Симанюк, О. Суббето, Ю. Татура, 

А. Хуторського. Проте аналіз теоретичних джерел та практичної діяльності вищих 

навчальних закладів свідчить про те, що до цього часу існує недостатнє розуміння 

науково-педагогічними працівниками сутності та потреби у переході до 

компетентнісного підходу при підготовці фахівців.  

Сутність компетентнісного підходу розуміється вченими-педагогами по 

різному. Так, російський вчений О. Новіков вважає, що цей підхід заснований на 

концепції компетенцій як основі формування в учнів здібностей вирішувати 

важливі практичні завдання і виховання особистості в цілому [5]. 

Т. Олійник під поняттям «компетентнісний підхід» розуміє «спрямованість 

освіт-нього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і 

предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде 

формування загаль-ної компетентності людини, що є сукупністю ключових 

компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така 

характеристика має сформуватися в процесі нав-чання і містити знання, вміння, 

ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі осо-бистості». На її думку, 

«компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і 

діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості студента й 

може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання кон-кретним 

студентом певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, 

перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно, для «всіх» студентів, на 

суб’єктивні надбання одного студента, що їх можна виміряти”» [11, 69]. 

На думку Г. Селевко, «компетентнісний підхід означає поступову 
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переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою трансляцією 

знань, формуванням навичок створення на створення умов для оволодіння 

комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника до 

виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового 

соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно і комунікаційно 

насиченого простору» [12, 138].  

В. Болотов та В. Сериков зазначають, що «компетентнісний підхід висуває 

на перше місце не поінформованість учня, а уміння вирішувати проблеми…» [13, 

10].  

Ю. Громико зауважує, що «специфіка компетентнісного навчання полягає в 

тому, що засвоюється не “готове знання”, кимось запропоноване до засвоєння, а 

просте-жуються умови походження даного знання» [14, 38]. 

Спрямованістю освітнього процесу на формування і розвиток ключових 

(базо-вих, основних, надпредметних, міжпредметних), загальногалузевих та 

предметних компетентностей особистості характеризує компетентнісний підхід 

О. Пометун [1, 66].  

Е. Зеєр та Е. Симанюк, розглядаючи актуальність запровадження 

компетент-нісного підходу у контексті модернізації професійної освіти 

зазначають, що особли-вість компетентнісного підходу полягає в пріоритетній 

орієнтації на цілі — вектори освіти: вміння навчатися, самовизначення 

(самодетермінацію), самоактуалізацію, соці-алізацію та розвиток індивідуальності 

[15]. 

Як «наукову концепцію, що покладена в основу для визначення мети, 

змісту, методів та організації навчання, діагностики рівнів готовності і 

відповідності особистості до ефективної діяльності на відповідній посаді або у 

конкретній професійно-фаховій сфері» пропонують визначати компетентнісний 

підхід В. Маслов, Л. Ващенко [16, 17].  
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Важливою особливістю компетентнісного підходу, на яку звернули увагу 

автори Національного освітнього глосарію з вищої освіти, є студентоцентрована 

сутність цього підходу [17].  

Висновки: Таким чином, на актуальність впровадження компетентнісного 

підходу до підготовки майбутніх викладачів вищої школи вказує стійкий попит на 

особистість з розвинутим інтелектом, здатну конструктивно спілкуватися у 

багатофакторному світі, ефективно обробляти інформацію, продукувати ідеї, 

успішно вирішувати конкретні життєві та професійні проблеми. Перехід від 

кваліфікаційної до компетентнісної мо-делі випускника передбачає, що цілі освіти 

пов’язуються не тільки з виконанням кон-кретних фахових функцій, але й з 

інтегрованими вимогами до результату освітнього процесу. 

Ми поділяємо думку А. Вербицького та О. Ларіонової, що впровадження 

компе-тентнісного підходу буде означати реальний перехід до нової освітньої 

парадигми, оскільки це буде вимагати істотних змін у всіх ланках педагогічної 

системи, а значить, в ній самій як цілісності: 

• в цінностях, цілях і результатах навчання і виховання — від забезпечення 

за-своєння тими, хто навчається, ЗУНів до формування базових соціальних і 

предметних компетенцій/компетентностей сучасної людини; 

• змісті освіти — від сукупності абстрактних теоретичних понять, що 

розкидані по предметно з багатьох дисциплін, до системних, міжпредметних, 

надпредметних, метапредметних, практикоорієнтованих концептуальних уявлень 

про світ і засобах практичної дії та вчинку, що соціально нормовані; 

• педагогічній діяльності вчителя, викладача — від монологічного 

викладення навчального матеріалу до педагогіки творчої співпраці та діалогу з тими, 

хто навчається; 

• навчально-пізнавальної діяльності учнів — від репродуктивної, 

«відповідної» позиції прийому та запам’ятовування навчальної інформації до 
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створення образу світу в собі шляхом активного входження у світ інтелектуальної, 

духовної, соціальної та предметної культури; 

• технологічному забезпеченні освітнього процесу — від традиційних до 

інно-ваційних технологій діяльнісного типу, коли в основу спільної діяльності 

обох суб’єктів освітнього процесу покладені принципи активної творчої взаємодії, 

єдності пізнаваль-ної, дослідницької та майбутньої практичної діяльності; 

• освітньому середовищі, що складає внутрішній контекст діяльності тих, 

хто навчає, і тих, хто навчається, як системі впливів та умов формування та 

розвитку особистості, що містяться в соціальному та просторово-предметному 

оточенні; 

• відношеннях із зовнішнім середовищем, що задає зовнішній контекст 

закладу освіти — з родиною, соціальним оточеннями міста або селища, власною 

національно-культурною спільнотою, виробничими підприємствами, засобами 

масової інформації, закладами культури, відпочинку та спорту, країною та світом; 

• якісно більш високого рівня фінансовому, матеріально-технічному, 

організа-ційному та кадровому забезпеченні діяльності системи освіти [18, 117–

118].  

Компетентнісний підхід, на нашу думку, є ключовим методологічним 

інструментом до підготовки майбутніх фахівців, зокрема і викладачів вищої 

школи, який дозво-ляє по іншому будувати цілі і зміст освіти, визначати 

результати навчання, підвищує системність професійної підготовки випускників, 

їх готовність успішно вирішувати основні завдання професійної та соціальної 

діяльності. 

Узагальнюючи наведені трактування сутності компетентнісного підходу до 

підго-товки майбутніх фахівців, вважаємо, що його основними ознаками є 

посилення осо-бистісної орієнтації в освітньому процесі; акцентування уваги на 

результатах освіти, якими є не лише сума засвоєних знань, умінь та навичок, а 

здатність людини діяти в різноманітних проблемних професійних та соціальних 
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ситуаціях. Компетентнісний підхід не протиставляється традиційному знаннєвому, 

а посилює його особистісним та діяльнісним спрямуванням. Не тільки засвоєння 

знань, а й оволодіння процесом та за-собами діяльності стає важливим 

компонентом розвитку особистості студента у ході навчання. «…первинною і 

системоутворюючою складовою освітнього процесу стає не процесуальна 

(навчально-викладацько-оцінювальна), що разом з тим не принижує її важливості, 

а результативна, виражена в термінах компетентностей. При цьому вимі-рюваний 

результат детермінує процес з його досягнення. Компетентнісний підхід у вищій 

освіті забезпечує визначення більш повного, особистісно та соціально інтегро-

ваного результату освіти» [19, 151].  
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