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У статті розглядаються проблеми формування та оцінки загальних та професійних компетенцій студентів 
ВНЗ. Досліджено аспекти професійної компетентності. Розглядаються етапи формування професійної 
компетенції. Аналізуються способи професійної підготовки сучасного спеціаліста. Зазначається необхідність 
використання компетентнісного підхода.
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Постановка проблеми. В системі україн-
ської освіти останнім часом відбуваються 

значні зміни. Впровадження ступеневої системи 
вищої освіти і введення нових освітньо-кваліфі-
каційних рівнів «бакалавр» та «магістр» надає 
широкі можливості для задоволення освітніх по-
треб особи, забезпечує гнучкість загальноосвіт-
ньої, загальнокультурної та наукової підготов-
ки фахівців, підвищення їх соціального захисту 
у ринку праці та інтеграцію у світове освітян-
ське співтовариство. Введення ступеневої освіти 
в освітню галузь України значно розширило пра-
вові рамки фахівців, про що свідчить підписа-
на Україною у Лісабоні на спільній конференції 
Ради Європи та ЮНЕСКО конвенція про визна-
ння кваліфікацій, які належать до вищої освіти 
у Європейському регіоні.

Але, ринок праці України як частина світо-
вого характеризується зростаючою розривом 
між трудовими домаганнями молодих і можли-

востями їх задоволення. Загострилися проблеми, 
пов’язані з професійною підготовкою, працевла-
штуванням, зайнятістю молоді, яка є найменш 
соціально захищеним суб'єктом ринку праці.

Згідно з даними соціологічних досліджень 
роботодавці відзначають, що для успішного 
працевлаштування молодих спеціалістів необ-
хідна наявність як професійних, так і загаль-
них компетенцій.

Сучасна система освіти вимагає переміщення 
акценту зі змісту навчання (того, що вивчають) 
на результат (якими компетенція ми повинен во-
лодіти студент, що він буде знати і як зможе за-
стосовувати ці знання). Але більшість педагогів 
зосереджена на тих результатах, які пов’язані 
з конкретними учбовими дисциплінами, у той 
час як проектування роботи з свідомістю людини 
та процесами розвитку його особистості є досить 
серйозною проблемою сьогодення. Формування 
загальних та професійних компетенцій студентів 
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є частиною освітніх результатів, які визначені 
стандартами професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Психолого-педагогічна література розглядає ком-
петентність як категорію оцінну, яка характери-
зує людину як суб’єкта певного виду діяльності 
і забезпечує і забезпечує досягнення успіхів. При 
цьому оцінюються такі компоненти, як структу-
ра знань і умінь, ціннісні орієнтації, ставлення до 
діяльності, її результативність і здатність до її 
вдосконалення. Отже, компетентність – це стій-
ка готовність і здатність приймати рішення, нести 
відповідальність за їхні наслідки у різних галузях 
діяльності; компетентність є ситуативною катего-
рією, що виражається в готовності здійснення ді-
яльності в певних ситуаціях. Останнє залежить 
від «таких п’яти основних елементів: глибоке ро-
зуміння суті завдань і проблем, які розв’язуються; 
наявність досвіду у даній сфері; уміння обирати 
засоби і способи діяльності, адекватні конкретним 
обставинам місця і часу; почуття відповідальнос-
ті за досягнуті результати; здатність учитися на 
помилках і привносити корективи у процес досяг-
нення мети» [8]. В основному під таким кутом зору 
розглядається компетентність у працях І.Ф. Ісаєва, 
І.А. Зязюна, О.Є. Ломакіна, В.В. Нестерова, І.П. Під-
ласого, В.А. Сластьоніна, В.М. Ягупова та ін. Окрім 
того, у вітчизняній педагогічній науці активно роз-
робляються «еталонні моделі компетентності» [2] 
та «комплекс професійних компетентностей» під-
готовки майбутніх фахівців у вищих закладах 
освіти [5]. На особливу увагу заслуговує нещодавно 
розроблена «концепція компетентності» як провід-
на ідея для сучасної національної системи освіти, 
суть якої полягає в тому, що «…система освіти 
тільки тоді може вважатися ефективною, коли її 
результатом буде компетентна особистість, котра 
володіє не тільки знаннями, моральними якостями, 
але й уміє адекватно діяти у відповідних ситуаці-
ях, застосовуючи здобуті знання і беручи на себе 
відповідальність за дану діяльність» [12]. Отже, 
компетентність можна вважати одним із вагомих 
критеріїв підготовки фахівців у вищих навчаль-
них закладах. У роботі В.І. Байденка [1] проведено 
аналіз досліджень зарубіжних учених, які розкри-
вають різноманітність компетенцій у професійної 
освіти. Схожі з цим думки висловлює А. Шелтон, 
який розглядає професійну компетентність як су-
купність соціальної, спеціальної і методичної ком-
петентності [14].

Що до не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, то можна зазначити, що під час ана-
лізу літературних джерел виявлено багато робіт 
з визначеннями понять»компетенція» і «компе-
тентність». Проте, трактування цих понять дуже 
широкі та містять протиріччя. Можна зробити 
висновок, що перед сучасною педагогічною на-
укою стоять завдання, пов’язані з визначенням 
і обґрунтуванням компетенцій і їх структури, 
розробленням підходів до їх оцінки як резуль-
тату освіти. Фактично ці результати значною 
мірою визначають алгоритм розгляду проблеми 
формування компетентності в системі вищої про-
фесійної освіти.

Мета роботи полягає в аналізі інформацій-
них джерел для вивчення стану проблеми фор-
мування загальної та професійної компетен-
ції у студентів – майбутніх фахівців проблеми 

формування та оцінки загальних та професійних 
компетенцій студентів ВНЗ. Виявляється та об-
ґрунтовується необхідність використання у на-
вчальному процесі моделі оцінювання загальної 
та професійної компетентності.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розбудови системи вищої освіти в Україні 
одним із загальних завдань постає підвищення 
практично-професійного рівня випускників ВНЗ. 
Що вимагає масове впровадження інноваційних 
технологій навчання, а це в свою чергу вима-
гає спеціальних досліджень проблеми готовнос-
ті випускників до виконання нових виробничих 
функцій професійної діяльності. В Україні, як 
і в інших європейських країнах, створюється нова 
система вищої освіти, орієнтована на її входжен-
ня в світовий освітній простір. Офіційно наша 
держава стала членом Болонського процесу ще 
в 2005 році. Сучасну політику керівництва Мініс-
терства освіти та науки України спрямовано на 
забезпечення на активної участі нашої держа-
ви в цьому процесі. Однією з вимог Болонського 
процесу в нашій державі залишається створення 
необхідних створення необхідних умов для інте-
грації вітчизняної вищої школи до світового осві-
тянського й наукового простору. Таким чином, 
реалізація наказів Міністерства освіти та науки 
України буде сприяти двоступеневої структури 
вищої освіти, прийняттю прозорих та зрозумілих 
градацій дипломів, ступенів та кваліфікацій; ви-
користанню єдиної системи кредитних одиниць; 
підтримці і розвитку європейських стандартів 
якості освіти, а отже ліквідації перепон для роз-
ширення мобільності студентів. Усі ці заходи до-
цільно реалізовувати в умовах сучасного компе-
тентнісного підходу до освіти.

Створення нових вітчизняних стандартів ви-
щої освіти на основі компетентнісного підходу 
та освітніх програм, які базуються на відобра-
женні якісних результатів освітнього процесу 
шляхом визначення компетенцій, на думку вче-
них, забезпечить їх порівнянність із європей-
ськими освітніми системами; зміцнення позицій 
вищої освіти України в загальноєвропейському 
освітньому та дослідницькому просторі; звернен-
ня вищої освіти до запитів економіки й ринків 
праці, а також підвищить адаптованість випус-
кників ВНЗ до життєдіяльності.

Ефективність вирішення проблеми форму-
вання загальних та професійних компетенцій 
студентів в процесі вивчення фахових дисци-
плін значну роль відіграють вибір педагогічних 
технологій, методів, засобів та форм організації 
освітньо-професійної діяльності. Сучасна педаго-
гічна практика характеризується різноманіттям 
інноваційних освітніх технологій, вибір яких за-
лежить від цілей та задач діяльності, з ураху-
ванням специфіки майбутньої професії, освітніх 
потреб студента та професійної компетентності 
педагога. В умовах сучасного суспільства педаго-
гу необхідно вибрати такі методи, засоби та фор-
ми організації, які будуть найбільш ефективні. 
А саме дозволять досягати стабільно високих 
результатів навчання та розвитку за рахунок 
удосконалення наявних ресурсів та оптималь-
ній організації діяльності студентів з точки зору 
часу, зусиль, засобів. Здійснюючи вибір конкрет-
них технологій необхідно враховувати освітні по-
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треби студентів, особливості їхнього сприйняття 
та когнітивної обробки інформації.

До основних організаційних форм віднесені 
лекції, семінари, практичні заняття, самостійна 
робот студентів. При цьому акцент робиться на 
продуктивну роботу в малих групах, вибудову-
вання індивідуальних навчальних траєкторій, 
міжпредметні зв’язки, самостійність (ефектив-
ний пошук інформації в мережі Інтернет; тех-
нологія роботи з навчальним текстом, з аудіо-
текстом; візуальними навчальними матеріалами 
у вигляді картин, схем, таблиць, фільмів; під-
готовка мультимедійних презентацій, проектів, 
та ін.) і особисту відповідальність студентів за 
прийняття рішень.

Компетентнісний підхід передбачає застосу-
вання принципово нової методології до органі-
зації змістовної та процесуальної сторін вищої 
освіти. Його особливість полягає в створенні но-
вої моделі освіти, яка, ґрунтуючись на резуль-
татах навчання, регулює саморозвиток студен-
тів, викладачів, всієї системи вищої освіти [7]. 
Компетентнісний підхід дозволяє перейти від 
предметної диференціації до міждисциплінарної 
інтеграції і припускає, що на різних щаблях на-
вчання пріоритет повинен надаватися завданням 
різного рівня:

– завдання змістовно-особистісного рівня (ев-
ристичні);

– завдання змістовно-діяльнісного рівня 
(творчі);

– завдання предметно-змістовного рівня [6].
Завдання кожного з зазначених рівнів мають 

бути спрямовані на формування певних компе-
тенцій, які й розглядаються як основний резуль-
тат навчання. Важливо не тільки сформулювати 
необхідні компетенції майбутнього фахівця, але 
і запропонувати освітні технології їх формування 
і контролю за ступеневою системою освіти.

Для досягнення перерахованих критеріїв 
якості навчання за ступеневою системою освіти 
необхідна нова модель організації навчального 
процесу. Відповідно до замовлення на підготовку 
майбутніх фахівців формулюються ключові ком-
петенції (загальні і професійні), які повинні бути 
сформовані в ході вивчення певної дисципліни. 
Як замовник в даному випадку можуть виступа-
ти: держава, пропонуючи державні стандарти на 
підготовку фахівців з окремих напрямів; випус-
каючі кафедри, що формують навчальні плани 
професійної підготовки фахівців; підприємства 
і організації, зацікавлені в перепідготовці фахів-
ців у даній сфері.

Важливим в контексті проблеми нашого до-
слідження є окреслені зарубіжними вченими 
рівні формування компетенцій під час навчання 
у вищому навчальному закладі, визначені в єв-
ропейських країнах.

Так, для першого рівня характерними є такі за-
гальні для різних предметних галузей компетенції: 
здатність демонструвати знання основ та історії 
дисципліни; здатність логічно й послідовно пред-
ставити освоєне знання; здатність контекстуалі-
зувати нову інформацію й давати її тлумачення; 
уміння демонструвати розуміння загальної струк-
тури дисципліни й зв’язок між піддисциплінами; 
здатність розуміти та використовувати методи 
критичного аналізу й розвитку теорій; здатність 

правильно використовувати методи й техніки дис-
ципліни; здатність оцінювати якість досліджень 
у цій предметній галузі; здатність розуміти ре-
зультати експериментальних і спостережних спо-
собів перевірки наукових теорій.

На другому рівні майбутні фахівці повинні 
бути наділені такими компетенціями: володіти 
предметною областю на належному кваліфіка-
ційному рівні, тобто володіти новітніми метода-
ми й техніками дослідження, знати новітні теорії 
та їхні інтерпретації; критично відслідковувати 
й осмислювати розвиток теорії й практики; воло-
діти методами незалежного дослідження й уміти 
пояснювати його результати на належному рівні. 
Найвищий рівень – це можливість використову-
вати систему інтегрованих знань та вмінь в не-
стандартній ситуації, здатність зробити оригіналь-
ний самостійний внесок у дисципліну відповідно 
до канонів цієї предметної області, наприклад, 
у рамках кваліфікаційної роботи; продемонстру-
вати оригінальність і творчий підхід; опановувати 
компетенції на професійному рівні [4]. Студент, 
який демонструє найвищий рівень засвоєння дис-
циплінами здатен до узагальнення та переносу 
встановлених закономірностей на нові явища.

Крім того, необхідно зазначити, що процес 
сформованості компетенцій у студентів є багато-
ступінчастим. Таким, який включає в себе оцінку 
рівня сформованості компетентності виклада-
чем, самооцінку студента, обговорення резуль-
татів і комплекс заходів що до усунення недо-
ліків. Тому в університеті повинна бути створена 
внутрішньовузівська система якості за кожною 
освітньою програмою, що включає наступні осно-
вні критерії якості навчання: формування клю-
чових компетенцій в області, що вивчається; 
формування загальних компетенцій фахівця; 
облік взаємозв’язку матеріалу, що вивчається, 
з іншими предметними областями в рамках на-
вчального плану; впровадження прогресивних 
форм організації навчального процесу; викорис-
тання нових інформаційних технологій; відповід-
ність навчально-методичного матеріалу сучас-
ному світовому рівню; використання активних 
методів навчання і контролю.

«Схему, яка передбачає підготовку спеціаліста 
через утворення в нього моделі компетенцій, мож-
на вважати ідеальною, якщо в процесі її прак-
тичної реалізаціїЇ коли більшість компетенцій 
формується групою дисциплін, стане можливим 
приділити настільки належну увагу, що в резуль-
таті навчання випускник отримує саме систему 
компетенцій, а не їх набір» [13]. Отже, важливо 
не тільки сформулювати необхідні компетенції 
майбутнього фахівця, але і запропонувати освітні 
технології їх формування і контролю за ступене-
вою системою освіти. При розробці сучасних на-
вчальних програм за ступеневою системою освіти 
по окремих дисциплінах і освітніх технологій на-
вчання необхідно передбачати формування і за-
гальних, і професійних компетенцій – предметно-
спеціалізованих знань, умінь і навиків.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Суть копетентнісного підходу до форму-
вання як професійних, так і загальних компе-
тенцій випускників ВНЗ полягає в тому, що він 
дозволяє виявити їх роль як окремих компонен-
тів системи у розвитку особистості як системного 
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цілого. Таким чином, компетентнісний підхід до 
формування компетенцій студентів ВНЗ перед-
бачає дослідження об’єкта освітнього процесу 
як складної системи, а саме: визначення його 
індивідуальних характеристик і особливостей 
сприймання зовнішнього середовища; побудова 
взаємодії з ним на основі оцінки його індивіду-
альних якостей, і, навпаки, оцінка індивідуаль-
них якостей через його характеристику як ціліс-
ності. А навчання можна вважати таким видом 
освітнього процесу, за допомогою якого створю-
ється основа для формування компетенцій май-
бутніх фахівців. Запропоновані наукові підходи 
до формування компетенцій випускників ВНЗ є, 

на нашу думку, теоретичною базою для створен-
ня такого освітнього середовища, яке б сприяло 
розкриттю та розвитку всіх потенційних можли-
востей особистості майбутнього фахівця активі-
зації його самопізнання та самовдосконалення, 
можливості студентів-випускників реалізовува-
ти у професійній діяльності цілий комплекс ви-
робничих функцій.

Проведений теоретиченй аналіз у контексті 
проблематики дослідження засвідчує, що сучасні 
питання підготовки фахівців орієнтовані на поси-
лення його фундаментальної та практичної під-
готовки в умовах швидкоплинних змін та запитів 
суспільства.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования и оценки общих и профессиональных компетен-
ций студентов ВУЗов. Исследованы аспекты профессиональных компетенций. Рассматриваются эта-
пы формирования профессиональных компетенций. Анализируются способы подготовки современного 
специалиста. Определяет необходимость использования компетентностного подхода.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, общие компетенции, профессиональные компетенции, 
компетентностный подход.
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DEVELOPMENT PROBLEMS OF STUDENTS 
GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCES 
IN EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY

Summary
The article deals with the problems of development and evaluation of general and professional competencies 
of students of secondary vocational education. The aspects of professional competencies are investigated. 
The stages of professional competencies are examined. The ways of modern specialists development are 
analyzed. The applying of competence approach is determined.
Keywords: competence, competency, general competences, professional competences, competence approach.


