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Інноваційні зміни в освітній галузі України, сучасна державна освітня політика спрямовані на європейську інтеграцію та стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук більш доскона-лих форм, методів, прийомів навчання, а також потребу у конкурентоспроможних компетентних фахівцях, здатних до професійного самовдоскона-лення в сучасному суспільстві, що постійно змі-нюється і трансформується. Компетентність ви-пускника вищого навчального закладу постає по-казником його готовності до професійної діяльно-сті та активної ролі у суспільному житті. У державних документах, які регламентують освітню політику України (Доктрина розвитку освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту», Державні стандарти тощо), реалізацію компетен-тнісного підходу проголошено як концептуаль-ний орієнтир для здійснення змін у державній освітній системі.  Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що 

забезпечує професійну успішність молодої людини та її конкурентоспроможність на ринку праці. Ком-петентнісний підхід в освіті визначається сьогодні одним з провідних напрямків удосконалення сис-теми вищої освіти в Україні, що забезпечує реаліза-цією концепції гуманістичної освіти і передбачає підготовку компетентних фахівців, які вільно воло-діють професією та орієнтуються в суміжних галу-зях діяльності, готових до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Сучасні дослідники проблеми реалізації ком-петентнісного підходу в освіті Н. Бібік, О. Єремен-ко, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савчен-ко, Г. Селевко, В. Сєріков, К. Хоружий, А. Хуторсь-кий та ін. розглядають компетентність як здат-ність майбутнього фахівця до суспільно-ціннісної діяльності і характеризують компетентного фахі-вця як такого, який готовий вирішувати профе-сійні завдання в умовах застосування інновацій для досягнення мети на основі власної обізнанос-ті в певній галузі.  
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future educators of pre-school educational institutions for the development of creative speech of pre-school chil-
dren are identified; Pedagogical conditions that provide the effectiveness of model implementation are deter-
mined. It is noted that the phased implementation of pedagogical conditions in a complex way influences the for-
mation of levels (sufficient, satisfactory, low) preparedness of future educators of pre-school establishments for 
the development of creative speech of children of pre-school age. 
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КОНЦЕПЦІЇ, СУТЬ, ЗМІСТ 
 

У статті досліджуються актуальні проблеми та концептуальні засади компетентнісного підходу 
в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Проаналізовано сучасні тенденції, досвід, 
перспективи реалізації комтентнісного підходу в освіті. Охарактеризовано базові категорії: компетен-
ція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті. Визначено і обґрунтовано сутність, зміст, функ-
ції професійної компетентності фахівця. Доведено ефективність реалізації компетентнісного підходу 
до підготовки студентів у вищих навчальних закладах на гуманістичних принципах та засадах з метою 
забезпечення формування висококваліфікованого компетентного фахівця. 
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Сучасна професійна підготовка висококвалі-фікованих фахівців, як зазначає Н. Ничкало, ви-ступає засобом соціалізації, як гармонізації відно-син людини з природосоціальним світом; профе-сіоналізації, як набуття професійної компетентно-сті фахівця, оволодіння фундаментальними, прик-ладними знаннями, високою культурою організа-ції та реалізації професійної діяльності; самореа-лізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самовдосконалення [8].  Підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до компетентної й ефективної діяльності на рівні європейських і світових стандартів вимагає дослі-дження сучасних концепцій, сутності, змісту, акту-альних проблем реалізації компетентнісного під-ходу до їх підготовки, що і є метою нашої статті.  Ідеї ефективності знань, ціннісного ставлен-ня особистості до набутих знань як основи її само-реалізації, закладені В. Сухомлинським, стали ос-новою для сучасного осмислення компетентніс-ного підходу в освіті. Зокрема, Б. Дьяченко зазна-чає, що спадщина В. Сухомлинського надає мож-ливості визначити дидактичний регламент фор-мування та розвитку загальнонавчальних умінь, основних позицій змісту, форм, методів та органі-зації навчальної діяльності [4]. Саме в компетентнісному підході, на думку В. Сєрікова, відображено зміст освіти, що не зво-диться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Тому компе-тентнісний підхід зумовлює не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях [2]. Прообраз сучасних уявлень компетентнісно-го підходу – це ідеї загального і особистісного роз-витку, сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій розвиваючої та особистіс-но орієнтованої освіти. Категоріальна база компе-тентнісного підходу безпосередньо пов’язана з ідеєю цілепокладання й цілеспрямованості освіт-нього процесу, при якому компетенції задають вищий, узагальнений рівень умінь і навичок сту-дента, а зміст освіти визначається чотирикомпо-нентною моделлю: знання, вміння, досвід творчої діяльності, досвід ціннісного ставлення [7].  Компетентність у широкому сенсі визнача-ється як поглиблене знання предмета або освоєне вміння; компетентність передбачає постійне оно-влення знань, оволодіння новою інформацією для успішного вирішення професійних завдань і включає в себе як змістовий (знання), так і проце-суальний (уміння) компоненти. Компетентнісний підхід не прирівнюється до психолого-орієн-

тованого компонента, а передбачає цілісний дос-від вирішення життєвих проблем, виконання про-фесійних і ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій. Розкриття сутності компетентнісно підходу в освіті потребує аналізу ключових дефініцій «компетенція» і «компетентність». У перекладі з латинської мови слово «competentia» означає ко-ло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід; компетентність у конкретній галу-зі трактується як володіння відповідними знання-ми й здібностями, які дозволяють ефективно дія-ти в ній, тобто компетентність є результатом на-буття компетенції.  А. Хуторський та В. Краєвський диференцію-ють ці поняття і визначають компетенцію як су-купність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими для відповідного кола предметів і про-цесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них; компетентність – це воло-діння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета ді-яльності [6]. Тобто, компетенція, за А. Хуторським, розумі-ється як задана вимога, норма освітньої підготов-ки студента, а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та досвід діяльнос-ті. Таким чином, якщо компетенція трактується як задана норма, то компетентність розглядаєть-ся як сформована якість, результат діяльності, надбання студента.  Характеризуючи компетентність, І. Зязюн указує на здатність фахівця розв’язувати профе-сійні задачі певного визначеного класу, що вима-гає наявності знань, умінь, навичок, досвіду. Ком-петентність фахівця, на думку автора, має конкре-тно-історичну визначеність і виявляється у прак-тиці професійної діяльності як системна характе-ристика, що має певну структуру [5]. Частину не-залежних структурних компонентів компетентно-сті Дж. Рейвен відносить до когнітивної сфери, інші – до емоційної [11]. Компетентність, на думку Н. Бібік, – це оцінна категорія, що визначає людину як суб’єкт профе-сійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої функції [1, 47–49]. Професійну компетентність майбутніх фахів-ців сучасні дослідники Н. Бордовська, В. Раєвсь-кий, А. Реан, А. Хуторський визначають як сукуп-ність умінь суб’єкта педагогічного впливу особли-вим чином структурувати наукове і практичне знання з метою кращого вирішення професійних завдань. Зокрема, В. Федіна зазначає, що форму-вання професійної компетентності це процес, що 
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триває протягом усього професійного становлен-ня, основними етапами якого є: формування про-фесійних намірів і спрямованості, професійна під-готовка, професіоналізація. Етап формування про-фесійних намірів і спрямованості здійснюється шляхом психологічної і професійної адаптації сту-дентів до майбутньої діяльності; етап професійної підготовки – шляхом оволодіння загальними й спеціальними знаннями і уміннями; етап профе-сійного становлення – шляхом набуття професій-ного менталітету і високоякісного виконання професійної діяльності [10]. Професійна компетентність, за нашими ви-сновками, означає сукупність особистісних якос-тей, знань, що забезпечують високий рівень само-організації професійної діяльності. Професійна компетентність є складним багатоаспектним утворенням і передбачає єдність фундаменталь-ної, предметної, психолого-педагогічної, методич-ної компетентностей. У світлі нашого дослідження важливим є тве-рдження В. Петрук, яка визначає професійну ком-петентність як готовність особистості мобілізува-ти власні ресурси, організовані в систему знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, які необ-хідні для ефективного розв’язання професійних завдань у типових і нестандартних ситуаціях, що включає в себе ціннісне ставлення особистості до цих ситуацій [9]. На значущості ціннісних орієнтацій спеціаліс-та, мотивів його діяльності, загальної культури, стилю взаємодії з оточуючими, усвідомлення сві-ту навколо себе і себе у світі як важливих структу-рних елементів професійної компетентності, на-голошує також Т. Браже [3, 89–94]. Професійна компетентність, як свідчать ре-зультати нашого дослідження, визначається рів-нем професійної освіти, досвідом, індивідуальни-ми здібностями, вмотивованим прагненням осо-бистості до неперервної самоосвіти та саморозви-тку, творчим і відповідальним ставленням до про-фесійної діяльності. Оволодіння професійною компетентністю, як зазначають І. Зимня, В. Сєріков, А. Хуторський, передбачає наявність мінімально необхідного досвіду діяльності студента у сфері визначеної компетентності. Професійна компетентність май-

бутнього спеціаліста формується на засадах тео-ретичних знань, практичних умінь, значущих осо-бистісних якостей та життєвого досвіду, що зумо-влює готовність фахівця до виконання професій-них обов’язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації. На думку дослідників проблеми компетентні-сного підходу, особливістю цього феномена є зда-тність майбутніх фахівців до рефлексії та самоор-ганізації, тобто студент має усвідомлювати навча-льний матеріал, відчувати потребу в ньому, отже має відбуватися не трансляція знань, а розвиток діяльнісних здатностей студента як пріоритетної характеристики компетентної особистості. Сутнісною характеристикою компетентності визначаємо можливість її формування в органіч-ній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в певному виді діяльності, отже цінності виступають осно-вою професійної компетентності майбутнього фахівця. Таким чином, важливим стратегічним завдан-ням на сучасному етапі модернізації державної системи вищої освіти є забезпечення підготовки майбутніх фахівців на рівні міжнародних стандар-тів. У сучасних умовах, з огляду на суспільні очіку-вання від процесів реформування системи освіти в Україні, її розбудова має відбуватися на компетен-тнісній основі. Як засвідчив аналіз педагогічного досвіду останнього десятиліття, компетентнісний підхід в освіті став суспільно значущим явищем, пріоритетним у формуванні освітньої політики України, зокрема – концептуальних положень, сут-ності, змісту вищої освіти, тому актуальною стра-тегією державної політики стає набуття студента-ми професійних компетентностей. Розв’язання цього завдання, за нашими ви-сновками, можливе за умови реалізації компетен-тнісного підходу до підготовки студентів у вищих навчальних закладах на гуманістичних засадах та принципах. Дотримання викладачами вищих на-вчальних закладів основних гуманістичних прин-ципів дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, прагнення, суб’єктний досвід студентів, що забезпечує умови для особистісного та профе-сійного саморозвитку висококваліфікованого компетентного фахівця.  
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сущность, содержание 
В статье исследуются актуальные проблемы и концептуальные основы компетентностного под-

хода в процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Проанализированы современ-
ные тенденции, опыт, перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. Охаракте-
ризованы базовые категории: компетенция, компетентность, компетентностный подход в образова-
нии. Определены и обоснованы сущность, содержание, функции профессиональной компетентности 
специалиста. Доказана эффективность реализации компетентностного подхода к подготовке специа-
листов в высших учебных заведениях на гуманистических принципах и началах с целью обеспечения фор-
мирования высококвалифицированного компетентного специалиста. 
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nologies in teaching higher mathematics in higher technical educational institutions 
The article examines the theoretical basis and practical aspects of realization of information and communi-

cation technologies in teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions. Modern 
approaches, essence, and content of mathematical training of students in higher technical educational institu-
tions are analyzed. The structural components of professional training of students of higher technical educational 
institutions are characterized. The essence, content, and functions of information and communication technolo-
gies of teaching are defined and substantiated. The effectiveness of the realization of information and communi-
cation technologies of training on humanistic basis and principles to ensure the formation of a highly qualified 
specialist in the technical sphere. 
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