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У статті проведено аналіз досвіду освітніх систем провідних країн світу на основі 
компетентністного підходу. Розглянуто поняття "компетентність" і "професійна 
компетентність". Визначено основні структурні компоненти професійної компе-
тентності.  
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, професійна компетент-
ність, ключові компетентності.  
 
В статье проведен анализ опыта образовательных систем ведущих стран мира 
на основе компетентностного подхода. Рассмотрены понятия "компетент-
ность" и "профессиональная компетентность". Определены основные струк-
турные компоненты профессиональной компетентности.  
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, профессиональ-
ная компетентность, ключевые компетентности.  
 
The author analyzes education systems of the leading countries through the competency-
based approach. The concepts of "competency" and "professional competency" are 
considered. The main structural components of professional competency are determined.  
Key words: competency, competency-based approach, professional competence, key 
competencies.  
 
 
У системі сучасної освіти дедалі більш актуальним є застосування компетент-

нісного підходу до підготовки фахівців. Цей підхід викликає необхідність переглянути 
цілі, завдання та результати професійного навчання, розробки нових концептуально-
методологічних основ професійної освіти, створення нових моделей підготовки фа-
хівців з вищою професійною освітою, доопрацювання існуючих державних освітніх 
стандартів з урахуванням сучасних вимог до виконання професійної діяльності та ін.  

Більшість сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників підкреслюють, що 
компетентнісний підхід виник унаслідок дії низки об’єктивних чинників, пов’язаних із 
процесами глобалізації, інтеграції, що охопили суспільство, швидкими змінами соці-
ально-економічних умов життя, оновлення знань та зростання об’ємів інформації, 
виникнення автоматизованих та комунікативних технології управління, що у своїй 
сукупності приводять до зростання вимог до рівня і якості підготовки фахівців з 
вищою освітою. Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із 
сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є 
орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на 
створення ефективних механізмів їх запровадження.  

Європейська вища освіта стоїть перед важливим викликом і майбутніми можли-
востями глобалізації та прискореного технологічного розвитку з новими постачаль-
никами послуг, новими особами, що навчаються, і новими типами навчання. Студенто-
центроване навчання і мобільність допоможуть розвинути компетенції, які необхідні їм 
на ринку праці, що постійно змінюється, і надасть їм можливість стати активними та 
відповідальними громадянами [3].  

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як загальні, 
або ключові, уміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові уявлення, 
опори, або опорні знання. Компетентності, на думку експертів Ради Європи, перед-
бачають: 

– спроможність особистості сприймати й відповідати на індивідуальні та 
соціальні потреби; 

– комплекс відношень, цінностей, знань і навичок.  
Таке визначення поняття компетентностей певним чином збігається з поло-

женнями що висловлюють українські вчені. Науковці (В. І. Байденко, О. Ф. Волобуєва, 
І. О. Зимня, Г. М. Несен, Н. Г. Ничкало, О. В. Овчарук, Г. В. Попова, Л. В. Сохань, 
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Ю. Г. Татур, І. Г. Єрмакова) визначають його як виражену здатність фахівця застосо-
вувати знання, уміння і навички та проявляти певні соціально-особистісні якості в 
процесі професійної діяльності. Н. Авдєєва розглядає, компетентності як своєрідні 
індикатори, що характеризують готовність особистості до життя в суспільстві [1]. 
Українські вчені (В. І. Свистун, Н. В Чепелева) розглядають це поняття як підготов-
леність до певної професійної діяльності та наявність професійно важливих якостей 
фахівця, які сприяють цій діяльності. За їх розумінням, компетентність виявляється в 
діяльності і не може обмежуватися тільки певними знаннями, вміннями та 
навичками. Так, наприклад, А. В. Хуторський, характеризуючи поняття "компетенція", 
наголошує, що воно "... включає сукупність взаємозалежних якостей особистості 
(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються щодо визначеного кола 
предметів і процесів та необхідні для якісної продуктивної діяльності стосовно них" 
[14]. У "Національній рамці кваліфікацій вищої освіти", що розроблена Міністерством 
освіти і науки України, компетенції визначаються як знання та уміння, що характе-
ризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що 
вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця [7].  

Однак представники європейських наукових кіл насамперед виходять з 
особистісних і соціальних потреб, задоволенню яких мають сприяти компетентності. 
Запропоноване в європейському проекті TUNING "… поняття компетенції включає 
знання й розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й розу-
міти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних 
ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття і життя 
з іншими в соціальному контексті)" [15].  

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, 
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність кваліфікова-
но здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття ком-
петентності містить набір знань, навичок і відношень, що дають змогу особистості 
ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що підлягають досяг-
ненню певних стандартів у галузі професії або виду діяльності. Для того щоб полег-
шити процес оцінювання компетентностей, Департамент пропонує виділити з цього 
поняття такі індикатори, як набуті знання, уміння, навички та навчальні досягнення [8].  

Ще однією розробкою загальноєвропейського рівня є результати робочих засі-
дань представників країн Євросоюзу з визначення нових базових компетентностей 
(Лісабон, 2001 р.). Так, за результатами звіту, представленого на Європейській раді 
в Стокгольмі, робоча група експертів запропонувала, що ключові компетентності для 
навчання впродовж життя мають містити такі вісім основних галузей ключових 
компетентностей у навчанні: 

– (фундаментальні) навички рахування та письма; 
– базові компетентності в галузях математики, природничих наук та технологій; 
– іноземні мови; 
– ІКТ-навички та використання технологій; 
– уміння навчатись; 
– соціальні навички; 
– підприємницькі навички; 
– загальна культура [8].  
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) детально роз-

глядає та спрямовує сьогодні свою діяльність на проблему впровадження ключових 
компетентностей у зміст освіти. Починаючи з 80-х рр., ОЕСР розпочала викорис-
товувати зібрані дані про освіту в різних країнах з позицій їх результативності та ефек-
тивності, що дало можливість визначити систему освітніх індикаторів. Саме країни-
члени ОЕСР відзначили, що, починаючи з 90-х рр., бракує досліджень щодо 
теоретичних і концептуальних засад знань, навичок і компетентностей та їх співвідно-
шень між собою. У визначенні поняття компетентності і сьогодні немає однозначності.  

З метою певного поступу у визначенні вищезазначених понять у рамках 
Федерального статистичного департаменту Швейцарії та Національного центру 
освітньої статистики США й Канади було започатковано програму "Визначення та 
відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні засади" зі скороченою назвою 
"DeSeCo" (1997 р.), яку започаткувала група експертів з різних галузей – освіти, 
бізнесу, праці, здоров’я, представників міжнародних, національних освітніх інституцій 
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тощо. Програма "DeSeCo" наразі робить спробу систематизувати й узагальнити до-
свід багатьох країн у визначенні та відборі ключових компетентностей.  

На думку експертів ОЕСР, створення умов для набуття необхідних компе-
тентностей протягом усього життя сприятиме: 

– продуктивності та конкурентоздатності на ринку праці; 
– скороченню безробіття завдяки розвитку гнучкої (адаптивної) та кваліфіко-

ваної робочої сили; 
– розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах глобальної 

конкуренції.  
З огляду на перспективу, набуття особистістю необхідних життєвих (ключових) 

компетентностей важливе для особистості, оскільки вони сприятимуть: 
– участі у формуванні демократичних засад суспільства; 
– соціальному взаєморозумінню та справедливості; 
– дотриманню прав людини.  
Експерти програми "DeSeCo" визначають поняття компетентності (competency) 

як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та вико-
нувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на комбінації (поєд-
нанні) взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, 
емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати 
для активної дії [8].  

Отже, поняття ключових компетентностей (key competencies) (OECР) засто-
совується для визначення компетентностей, що дають можливість особистості 
ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у роз-
виток якості суспільства та особистого успіху, що може бути застосовано до багатьох 
життєвих сфер. Ключові компетентності становлять основний набір найзагальніших 
понять, які мають бути деталізовані в комплексі знань, умінь, навичок, цінностей та 
відносин за навчальними галузями та життєвими сферами особистості.  

Проаналізувавши процес відбору ключових компетентностей у європейських 
країнах, ми провели узагальнену класифікацію головних переліків ключових компе-
тентностей, які розподілилися за трьома основними блоками (ключовими групами 
компетентностей): соціальні, мотиваційні та функціональні компетентності.  

Питання компетентісної освіти є актуальним не лише для європейських 
науковців. Так, фахівці США в структурі компетентнісної освіти визначають три ос-
новні компоненти: формування знань, умінь і цінностей особистості. Щодо компе-
тентності набувають значного поширення ідеї Едмунда Шорта. Унаслідок ґрунтовних 
досліджень учений пропонує тлумачення змісту понять "компетентність", "компе-
тентний", "компетенція", "компетенції" і на цій основі обґрунтовує чотири загальні 
концепції компетентності. Попри те, що кожна з них є авторською і претендує на 
дискусію, все ж нам видається за доцільне їх проаналізувати.  

Так, згідно з першою концепцією (компетентність тлумачиться як поведінка чи 
дія), розуміння компетентності неподільне з набуттям спеціалістом певного обсягу 
вмінь і навичок, що є визначальними для певної діяльності, якій притаманна творчість.  

У другій концепції компетентність розглядається на тлі оволодіння фахівцем 
знаннями, вміннями та навичками. За цим визначається його право в кожній обраній 
професійній дії робити свідомий вибір, удосконалювати свою діяльність. Сутність 
концепції учений вбачає в тому, що кожен фахівець користується досить різноманіт-
ними знаннями та навичками в контексті певної діяльності й способів її здійснення, а 
також дотримання цілісності її процесу.  

За третьою концепцією компетентність автор тлумачить так: це "ступінь 
(рівень) сформованих здібностей, що на офіційному рівні ухвалено як достатні". За 
таким тлумаченням компетентність оцінюють відповідно до ухвалених державних 
стандартів чи критеріїв якості. Отже, вона (компетентність) повинна не лише відпові-
дати певному рівню, визнаному офіційно, а й особливостям галузі професійної 
діяльності. Можемо проектувати такий погляд на проблему професійної компе-
тентності, яка вирізняється чітко окресленими особливостями й сферою реалізації.  

Щодо четвертої концепції, то компетентність учений вбачає у властивості чи 
способі буття людини. Таким чином, мета цієї концепції полягає у визначенні харак-
терних рис компетентності загалом. В основу авторського бачення покладається 
визначення природи певної особистісної властивості, а також її бажаність для 
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людини. На основі отриманих даних про фахівця його особистість можна охарак-
теризувати як компетентну чи некомпетентну.  

Чималий здобуток належить і дослідженням німецьких учених. Вони вва-
жають, що компетентність є результатом впливу у певній сфері пізнання чи діяль-
ності. Відповідно налагоджується "зв’язок між змістом та операціями чи видами 
діяльності, подібними до цього змісту" [9]. Дослідниками запропоновано низку моде-
лей компетентності, в яких описано завдання, мету, структуру та очікувані резуль-
тати відносно спеціальних навчальних дисциплін. Отже, сукупно вони відображають 
компоненти й етапи розвитку компетентностей учнів, проектують орієнтовні напрями 
в межах самоудосконалення. Якщо врахувати тактику і стратегію Болонського 
процесу, то цілком логічними виглядають підходи європейських експертів до 
внутрішньої структури компетентності. Це знання, пізнавальні та практичні навички, 
відношення, емоції, цінності й дотримання етики, особистісна мотивація [9].  

Аналізуючи наукові підходи, Дж. Равен виділяє 39 складових компетентності, 
оперуючи для їх визначення такими поняттями, як "готовність", "здатність", "тенден-
ція", "схильність". Зокрема, до цього переліку входять: тенденція контролювати свою 
діяльність; готовність і здатність самостійно навчатися; впевненість у собі; критичне 
мислення; готовність вирішувати складні питання; готовність використовувати інно-
вації для досягнення мети; наполегливість; персональна відповідальність; здатність 
слухати інших і брати до уваги почуте; здатність вирішувати конфлікти тощо.  

Дослідник Р. Квасніца вважає, що структура компетентності вчителя скла-
дається з двох комплексів-підструктур: комплекс практично-моральних знань, досві-
ду та вмінь (І) і комплекс технологічно-аналітичних умінь та навичок (II). Відповідно, 
до комплексу 1-го включено здебільшого аксіологічні знання, досвід та вміння, що є 
необхідними для розуміння картини світу, оточення, себе. Унаслідок цього забез-
печується міжособистісне порозуміння, налагоджується діалог та взаємодія. Перший 
комплекс підлягає диференціюванню на комунікативні, інтерпретаційні та моральні 
компетентності. Щодо другого комплексу, то він охоплює вміння аналізувати, порів-
нювати, транслювати, трансформувати, досягаючи очікуваної мети та цілей. Другий 
комплекс вирізняється такими групами компетентностей: постуляційні, методичні й 
реалізаційні [8].  

Провівши аналіз становлення поняття "компетентність", важливо відмітити, що 
у документах ЮНЕСКО окреслюється коло компетенцій, які повинні розглядатися 
усіма як бажаний результат освіти. У доповіді Міжнародної комісії з освіти "Освіта: 
прихований скарб" Ж. Делор, сформулювавши "чотири стовпи", на яких ґрунтується 
освіта: навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися разом, навчитися жити", – 
визначив, по суті, основні глобальні компетентності.  

Погоджуючись з цілями європейського простору вищої освіти, що є простором, 
де вища освіта є суспільною відповідальністю, де всі вищі навчальні заклади відпові-
дають широким потребам суспільства завдяки різноманітності своїх місій. Українське 
суспільство повинно гарантувати вищим навчальним закладам необхідні ресурси 
для продовження виконання своїх цілей у повному обсязі, таких як підготовка сту-
дентів до життя як активних громадян демократичного суспільства, підготовка 
студентів до побудови їхньої майбутньої кар’єри, а також забезпечення можливостей 
для особистісного розвитку, створення і підтримка широкої та удосконаленої бази 
знань, стимулювання дослідницької діяльності й інновацій. Необхідне реформування 
систем і політики вищої освіти, що відбувається, буде й надалі закріплюватися в 
європейських цінностях ініституційної автономії, академічної свободи і соціальної 
справедливості та потребуватиме повного залучення студентів і викладачів.  

Представивши різні підходи до визначення поняття ключових компетентнос-
тей, що склалися завдяки зусиллям міжнародних освітніх інституцій, а також 
оглянувши українські нормативні документи, програми та стандарти, слід зазначити, 
що на сьогодні немає однозначного визначення поняття ключових компетентностей. 
Дискусія, що відбувається впродовж останніх 10-ти років, дала можливість багатьом 
країнам зробити власні узагальнення та визначення, однак основна роль у 
розробленні визначень ключових компетентностей належить міжнародним організа-
ціям, що зробили спробу узагальнити напрацювання педагогів з різних країн.  

Оскільки сьогодні в Україні наукова та освітня спільнота висловлюють готов-
ність до сприйняття таких ініціатив, а набуття громадянських цінностей є метою освіти, 
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пропозиції щодо впровадження позитивного досвіду зарубіжних фахівців можуть 
стати значним внеском у реформування освіти в Україні і, що особливо важливо, 
сприятимуть інтеграції України в багатокультурне європейське та світове співтова-
риство. Очевидним є те, що в Україні назріла необхідність розпочати впровадження 
в зміст освіти системи ключових компетентностей, як це відбувається на міжнарод-
ному рівні, для покращення якості освіти.  

Саме тому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2000 р. №  1717, у 2001 р. розпочався поступовий перехід загальноосвітніх навчальних 
закладів на новий зміст, який передбачає розвантаження учнів протягом кожного 
навчального року, створення умов для зміцнення здоров’я школярів; оновлення змісту 
освіти; перехід на компетентнісний підхід до організації навчального процесу.  

Державна політика у галузі змісту освіти спрямована не лише на отримання 
учнями знань, умінь, навичок, а формування на їх основі ключових компетенцій, які 
сприятимуть вмінню через спілкування знаходити порозуміння з іншими людьми, 
облаштовувати власне життя й бути корисним сім’ї, громаді, суспільству.  

При цьому розвиток змісту освіти відбувається за напрямами: стандартизації; 
гуманізації; осучаснення; адаптації до нових умов та потреб полікультурного та 
поліетнічного суспільства [4].  

Cоціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють значні зміни у сис-
темі професійної освіти. "Наше сьогодення вимагає від національної вищої школи 
взагалі і від кожного навчального закладу, спираючись на кращі традиції і досяг-
нення професійної освіти та психолого-педагогічної науки, кардинально переглянути 
сам підхід до організації навчально-виховного процесу, до змісту фахової підготовки 
і виховання студентської молоді, до розробки і впровадження перспективних техно-
логій навчання" [11, с. 226]. В той же час варто враховувати і те, що процеси рефор-
мування торкаються як усіх галузей освіти в цілому, а також кожної з них окремо. Це, 
зокрема, проявляється у перенесенні акценту в навчальному процесі з передачі 
знань, навичок і вмінь професійної діяльності на формування творчої особистості 
професіонала, здатного самостійно здобувати і переробляти необхідну інформацію, 
творчо ставитися до своєї діяльності, ефективно розвивати як фахові навички і 
вміння, так і особистісні системно організовані інтелектуальні, комунікативні, рефлек-
сивні, моральні якості.  

Ураховуючи сучасний стан у цій сфері, слід наголосити, що насамперед по-
требують більш чіткого визначення базові поняття – "компетенція" та "компетент-
ність". Виділяються два варіанти тлумачення співвідношення цих понять: вони або 
ототожнюються, вживаються як синоніми, або диференціюються. Так, дослідницею 
І. В. Івановою наведено, з посиланням на вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, 
низку визначень термінів "компетенція" і "компетентність" та, зокрема, визначень, що 
характеризують різницю між цими термінами: 

– компетенція (від лат. competency) – поняття, що визначає сферу профе-
сійної діяльності, в якій людина компетентна, – опис робочих завдань чи очікуваних 
результатів;  

– компетентність (від лат. competencе) – поняття, яке висвітлює аспекти по-
ведінки людини, пов’язані з виконанням роботи, і визначає основну характеристику 
особистості, яка досягла або здатна домогтися високих результатів у діяльності. Певну 
увагу автор приділяє питанням професійної компетенції, типів, рівнів компетенції.  

У деяких наукових публікаціях, у тому числі словникових виданнях, визначен-
ня поняття "компетенція" зводиться переважно до наступного: як коло повноважень 
будь-якого органу або посадової особи; коло питань, в яких хтось обізнаний; або 
сукупність повноважень, прав і обов’язків посадової особи, які вона повинна вико-
ристовувати для виконання своїх функціональних завдань.  

Словник іншомовних слів визначає термін "компетентний" – лат. competens 
(competentis) – належний, здібний) – як "той, що знає, володіє необхідною інформа-
цією, авторитетний у чомусь", а "компетентність" – як 1) авторитетність, обізнаність; 
2) володіння компетенцією [13].  У словнику російської мови С. І. Ожегова "компетент-
ний" визначається як ознака значення "компетентність" – знаючий, поінформований, 
авторитетний у будь-якій галузі; що володіє компетенцією. С. У. Гончаренко як автор 
українського педагогічного словника визначає "компетентність" (від лат. competens – 
належний, відповідний) як сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 
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професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовувати інформацію. Інший словник іншомовних слів трактує 
поняття "компетенція" (від латинського слова competens – відповідний, здібний) як 
коло питань, у яких людина володіє знаннями і досвідом [12, с. 304–305].  

Підкреслимо, що дослідники розділяють поняття "компетенція" (лат. сompetentia – 
належність за правом), яка визначає обсяг повноважень будь-якого органу або 
посадової особи, а також коло питань, у яких дані особи володіють знаннями і досвідом, 
та "компетентність", під якою розуміють готовність на високому професійному рівні 
виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних та 
практичних надбань і досвіду, наближених до світових вимог та стандартів.  

Так, І. О. Зимня з розрізняє "компетенцію" як сукупність знань, правил оперу-
вання ними під час їх використання і "компетентність" як ґрунтований на знаннях та 
інтелектуально і особистісно обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяль-
ності людини, її особистісна якість, що виявляється в її поведінці. Проявляючись в 
поведінці і діяльності людини, компетенції перетворюються на його особистісні 
якості, що характеризуються мотиваційними, смисловими, регуляторними складни-
ками поряд із когнітивними (знання) та досвідом [5].  

У сучасній психолого-педагогічній літературі з проблеми професійної компе-
тентності існують різні точки зору. Найчастіше дослідники визначають компетент-
ність як одну зі сходинок професіоналізму, тобто систему знань, умінь, навичок, 
способів діяльності, психологічних якостей, необхідних для здійснення діяльності, 
виокремлюючи в структурі компетентності певний склад компонентів.  

Професійне становлення особистості розпочинається в навчальному закладі і 
великою мірою залежить від психолого-педагогічних умов забезпечення навчально-
виховного процесу у виші. Основні завдання його пов’язані з "підготовкою високо-
кваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом теоретичних 
знань, практичних умінь та навичок, а й має необхідні професійно значущі особис-
тісні якості, котрі дають йому змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, 
прагнути фахового й особистісного самовдосконалення, тобто бути професіоналом".  

І. А. Зязюн [2], О. А. Дубасенюк та інші вважають компетентність необхідним, 
важливим компонентом професіоналізму. Взагалі, вважається, що професійна ком-
петентність є однією зі сходинок професіоналізму і є сукупністю знань, умінь, нави-
чок, способів діяльності, професійно важливих психологічних якостей, необхідних 
фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності. Професійна компетент-
ність – це наявний, результативний рівень підготовленості фахівця, який виявляєть-
ся в опануванні професією, досвіді. Професійна компетентність визначається як 
якісна характеристика ступеня оволодіння особистістю своєю професійною 
діяльністю і передбачає усвідомлення своїх прагнень до даної діяльності, уявлень 
про свою соціальну роль, оцінку своїх особистісних рис та якостей як майбутнього 
фахівця, співвіднесення результатів цієї оцінки з об’єктивними вимогами до цієї 
діяльності, регулювання на цій основі свого професійного становлення, зростання, 
самовдосконалення. Компетентність – це своєрідне дозрівання особистості та 
набуття такого стану, який дозволяє людині продуктивно здійснювати свою про-
фесійну діяльність, трудові операції, передбачені нею, та досягати високих відчутних 
результатів. Тому компетентісний підхід у вищій освіті проголошує головною метою 
навчання у ВНЗ набуття спеціалістом професійної компетентності в обраній галузі, 
яку він може застосовувати у реальному житті та згодом удосконалювати.  

Поняття "компетентність" найчастіше розглядається в межах тієї або іншої 
професійної діяльності. Коли говорять про професіонала, то мають на увазі праців-
ника, який виконує свої посадові обов’язки на високому рівні, якісно, ефективно, 
компетентно. Згідно з визначенням словника психолого-педагогічних термінів і по-
нять, професійна компетентність – досконале володіння інструментарієм і продук-
тивними технологіями реалізації функціональних обов’язків, що визначається рівнем 
власне професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її 
мотивованим прагненням до неперервної самоосвіти і самовдосконалення, творчим 
та відповідальним ставленням до праці.  

Термін "професійна компетентність" пов’язаний із поняттям "ключові компе-
тентності", які є загальними для всіх професій та спеціальностей. Вони представлені 
чотирма компонентами: інформаційна складова – спроби прийому, зберігання та 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ  

 60

передачі інформації; проектувальна складова – спроби визначення цілей, ресурсів їх 
досягнень, дій, термінів виконання; оцінна складова – спроби порівняння результатів 
із цілями, класифікації, абстрагування, прогнозування, систематизації, конкретизації; 
комунікативна складова – способи передачі інформації та приваблення ресурсів 
інших людей для досягнення своїх цілей. Оскільки професійна компетентність 
виконує функції формування у людини здатності до навчання та самоосвіти, більшої 
гнучкості у стосунках, закріплення репрезентативності та зростаючої успішності у 
конкурентному середовищі, за нею закріплюється статус основи освітнього процесу 
на всіх рівнях системи освіти.  

А. К. Маркова визначає компетентність як характеристику конкретної людини, 
індивідуальний ступінь її відповідності вимогам професії. Компетентність – "це уні-
кальне сполучення якостей, психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відпо-
відально, тобто володіння людиною здатністю і вмінням виконувати певні трудові 
функції". Діагностувати наявність компетенції автор пропонує за показниками ефек-
тивності професійної діяльності. Кожен працівник є компетентним тією мірою, якою 
завдання, що він виконує, відповідає вимогам до кінцевого результату професійної 
діяльності [10, с. 31]. А. К. Маркова виділяє такі види компетентності:  

спеціальна – володіння власне професійною діяльністю на достатньо висо-
кому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток; 

соціальна – володіння спільною (груповою, кооперативною) діяльністю, співро-
бітництвом, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного 
спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці; 

особистісна – володіння прийомами особистісного самовираження і само-
розвитку, засоби протистояння професійним деформаціям особистості;  

індивідуальна – володіння прийомами самореалізації і розвитку індивідуальнос-
ті в рамках професії, готовність до професійного росту, здатність до індивідуального 
самозбереження, непідвладність професійному старінню, уміння раціонально, без 
перевитрати часу і сил, організовувати свою працю [10].  

Перераховані види компетентності визначають зрілість людини в професійній 
діяльності, в професійному спілкуванні, в становленні особистості професіонала, її 
індивідуальність. Сходження до індивідуальної компетентності, на думку автора, 
задає цілісність професіонала і детермінується професійним саморозвитком.  

Н. В. Яковлєва вважає, що компетентність є "психічним новоутворенням 
особистості, що виникає в ході оволодіння діяльністю і являє собою цілісну систему, 
функціонально орієнтовану на досягнення цілей діяльності і дозволяє вирішувати 
проблемні професійні ситуації".  

Е. Ф. Зеєр під професійною компетентністю розуміє сукупність професійних 
знань, умінь, а також способів виконання професійної діяльності. До складу профе-
сійної компетентності автор включає наступні складники: соціально-правова й 
економічна компетентність, спеціальна, персональна (знання і вміння, що виходять 
за межі однієї професії), аутокомпетентність.  

В. Ландшеєр, В. О. Сластьонін, М. А. Чошанов, J. K Britell та інші дослідники 
пов’язують її з готовністю до ефективної діяльності фахівця. Професійну компетент-
ність автори розглядають як поглиблене знання предмета діяльності або опановане 
вміння (В. Ландшеєр); єдність теоретичної та практичної готовності до виконання 
професійної діяльності (В. О. Сластьонін), здатність до здійснення актуальної діяль-
ності або опановане уміння, об’єднуючий сегмент традиційного ланцюга знання – 
уміння – навички (М. А. Чошанов); стан адекватного виконання завдання (J. K. Britell). 
Поняття професійної компетентності при такому підході, по суті, мало відрізняється 
від поняття навченості, яку О. М. Столяренко визначає як озброєність людини знан-
нями, уміннями і навичками, необхідними для виконання професійних дій.  

Інший підхід представлено в роботах Є. О. Клімова, Н. В. Кузьміної, А. К. Мар-
кової. Зміст професійної компетентності автори не обмежують високим рівнем знань 
умінь, навичок і вводять в структуру професійної компетентності особистісні якості 
фахівця. Так, наприклад, Є. О. Климов під професійною компетентністю розуміє не 
тільки деяке інформаційне наповнення робітника, а й розглядає її як синтез поінфор-
мованості і активності професіоналізму в кращий бік, тобто постійне зростання, 
саморозвиток [6, с. 210]. Автор стверджує, що професіоналізм не зводиться лише до 
високого рівня вміння, професіонала необхідно розглядати не лише як деякий рівень 
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знань, умінь, навичок, результатів діяльності, а як деяку системну організацію. 
Складовими компонентами такої системи є: 1) гнозис – пошук і прийом інформації, її 
переробка та прийняття рішення, професійна специфіка мислення; 2) праксис – 
уміння, навички, дії (організаційно-виробничі, комунікативні, інформаційно-перетво-
рювальні, саморегуляційні); 3) властивості особистості – спрямованість мотивів 
діяльності, готовність до дій, виконавчі здібності, усвідомлення того, які якості ви-
значена професія розвиває або пригнічує, уявлення про своє місце в професійному 
середовищі, ставлення до себе, особливості саморегуляції та інше [6, с. 9–10].  

У межах цього підходу І. А. Зязюн також вважає компетентність першоосно-
вою професійності. В останній на перше місце автор виносить комплексність знань, 
а саме: вміння синтезувати матеріал, аналізувати ситуації спілкування, осмислювати 
сутність явищ, обирати засоби взаємодії.  

О. С. Бєлкіна під професійною компетентністю розуміє "… сукупність профе-
сійних та особистісних якостей, які забезпечують ефективну реалізацію компетенцій, 
необхідних для здійснення професійної діяльності".  

Як зазначається І. В. Івановою, у психології праці компетентність часто навіть 
ототожнюється з професіоналізмом. Співвідносячи ці поняття, автор дослідження 
визначає професіоналізм як найбільш загальну характеристику здатності фахівця 
ефективно виконувати свої професійні обов’язки (функції) у своїй професійній діяль-
ності, а компетентність – як своєрідний вимірник, індикатор, якісно-кількісну характе-
ристику рівня професіоналізму. Компетентність розглядається як складна, багатоас-
пектна категорія, яка найбільш повно і всебічно характеризує фахівця-професіонала. 
Виділяється професійна компетентність як практична реалізація професійних здіб-
ностей і ділових якостей працівника в їх синергетичному взазаємозв’язку і взаємо-
залежності. "Доцільність уведення поняття "професійна компетентність" обумовлена 
широтою його змісту, інтегративною характеристикою, що поєднує такі широко вико-
ристовувані поняття, як "професіоналізм", "кваліфікація", "професійні здібності" та ін.". 
У наукових дослідженнях також виділяються складові професійної компетентності: 
спеціальна компетентність, соціальна компетентність, особистісна компетентність, 
індивідуальна компетентність.  

Отже, виходячи з аналізу досліджуваного поняття, професійну компетентність 
фахівців можна визначити як складне системне утворення, основними структурними 
компонентами якого є: мотиваційний, когнітивний, етично-професійний та індивіду-
ально-психологічний компоненти, які дозволяють фахівцю успішно здійснювати 
професійну діяльність.  
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