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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК ОДНОГО З ІНСТРУМЕНТІВ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглянуто формулювання та розуміння компетентності у педагогічній діяльності з 
позиції сучасних наукових досліджень. Окреслено сутність поняття «професійна компетентність праців-
ника закладу дошкільної освіти». Наголошено на тому, що професійна компетентність дошкільних пра-
цівників характеризує його здатність виконувати професійні завдання на основі фахових знань і умінь, 
що інтегруються з розвитком особистісних професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов 
до дітей, що поєднується з вимогливістю, емпатією та комунікативністю. Встановлено, що визначення по-
няття здійснюється за допомогою відповідних категорій: інтегрована здатність особистості успішно здій-
снювати діяльність; готовність до діяльності; особистісні якості; володіння професійною компетенцією; 
результативно-діяльнісна характеристика освіти; освітні результати тощо. 
Ключові слова: компетентність, компетенція, професійна компетентність, працівник закладу дошкільної 
освіти, освітній процес.
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IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH  
AS ONE OF THE TOOLS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF WORKERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Summary. The article analyzes various definitions of the «competency» and «competences» concept. On their 
basis, the definition of the competency as a degree of competences or one competence that is the objectification of 
professionalism. The article deals with the formulation and understanding of competence in pedagogical activity 
from the standpoint of modern scientific research. Competence are defined as a dynamic combination of cognitive 
and meta-cognitive skills, demonstration of knowledge and comprehension, interpersonal and practical skills and 
ethical values. Most scientists support the opinion on the definition of competence as the ability or integrated 
quality of the individual; knowledge, abilities, skills, experience, personal values and attitudes to the activity in 
the particular area are called the essential components of the concept. The essence of the concept of «professional 
competence of an employee of a pree-scool education» is outlined. It is emphasized that the professional compe-
tence of preschool workers characterizes their ability to perform professional tasks on the basis of professional 
knowledges and skills, which are integrated with the development of personal professional qualities, for example, 
love for children, which is combined with demanding, empathy and communicativeness. Modern dictionaries and 
encyclopaedias, Ukrainian and foreign regulatory documents, monographs, guides and articles by the leading 
scientists became the sources of analysis. Found that the definition is carried with the following categories: aware-
ness; integrated ability of the individual to operate successfully; readiness to the activities; personal quality (prop-
erties); human’s possession of appropriate competence; combination of knowledge, skills, rules, emotional and 
value attitude and reflection; efficiently and activity characteristics of education; educational outcomes and so on.
Keywords: competence, competency, professional competence, employee of the institutution of preschool 
educaton, educational process.

Постановка проблеми. В умовах розвитку 
інформаційного суспільства Україна стає 

на шлях оновлення системи освіти, яка зорієн-
тована на входження в єдиний світовий освітній 
простір, який супроводжується істотними якісни-
ми змінами у вимогах до фахівців дошкільної осві-
ти, покликанням яких є забезпечення всебічного 
і гармонійного розвитку особистісного потенціалу 
дітей дошкільного віку. У зв’язку з цим актуалі-
зується проблема формування професійної компе-
тентності педагогів дошкільних освітніх закладів 
що з абезпечуватимуть конкурентоспроможнього, 
творчого, активного та компетентного фахівця, 
здатного не тільки до творчої самореалізації, але 
й до постійного професійного розвитку, вдоскона-
лення, освіти впродовж життя. 

Закон України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Національна доктрина розвитку осві-
ти наголошують на забезпеченні якості першої 
ланки освітньої системи, що є важливою умовою 
інноваційного розвитку держави і суспільства.

Проблема вдосконалення системи освіти 
шляхом впровадження компетентнісного підхо-
ду викликана загальноєвропейською й світовою 
тенденцією інтеграції, глобалізації світової еко-
номіки, стандартизацією європейської освіти на 
засадах Болонської угоди. На думку В.П. Андру-
щенка, саме Болонський процес є лейтмотивом 
поточного десятиріччя у розвитку освіти [1, c. 11]. 

У сучасній системі дошкільної освіти відбу-
ваються значні зміни, що пов’язані з пошуками 
оновлення її змісту, перебудовою взаємодії у сис-
темі «педагог дитина», появою різних типів і ви-
дів дошкільних установ тощо. Безсумнівно, що 
інноваційні освітні напрямки в системі суспіль-
ного дошкільного виховання й освіти висувають 
значні вимоги до компетентності вихователя, а 
отже й до змісту та технологій його підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми розвитку компетентнос-
ті педагогів присвячені роботи таких авторів, 
як Г. Алова, А. Алексюк, О. Абдулліна, Л. Ар-
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темова, Ю. Бабанський, В. Беспалько, І. Богда-
нова, В. Бондар, А. Богуш, В. Вергасов, Л. Вовк, 
Н. Гузій, І. Зязюн, Е. Карпова, Н. Лисенко, 
Л. Мітіна, О. Мороз, Н. Ничкало, Г. Підкурган-
на, С. Сисоєва, В. Сергієнко, Н. Чепєлєва, О. Ша-
ров, М. Ярмаченко та інші. Ці дослідження, роз-
кривають зміст, методи, форми, нові технології 
формування фахових умінь та окремих рис ха-
рактеру фахівців. 

Компетентнісний підхід є предметом на-
укового дослідження В. Баркасі, І. Бабина, 
П. Бачинського, І. Беха, А. Богуш, Н. Бібік, 
І. Бондаренко, С. Вітвицької, Г. Гаврищак, 
Н. Дворнікової, О. Дубасенюк, М. Євтуха, В. Кре-
меня, О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, 
О. Савченко, Т. Смагіної, Ю. Татура, Г. Терещук, 
С. Трубачевої, Л. Хоружої та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на активі-
зацію наукових розробок щодо запровадження 
компетентнісного підходу до навчання, проблеми 
професійної підготовки педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти в системі неперерв-
ної освіти не знайшли системного висвітлення.  
Як правило, вони розглядаються в контексті ін-
ших проблем компетентнісного навчання фахів-
ців з дошкільної освіти, тож потребують подаль-
шого розвитку й поглибленого вивчення.

Мета статті. Головною метою цієї робо-
ти є окреслення поняття «компетентність» 
у педагогічній діяльності з позиції сучасних на-
укових досліджень, які можуть бути покладе-
ні в основу розробки компетентнісного підходу 
в системі неперервної освіти.

Виклад основного матеріалу. Історичний 
аналіз становлення понять «компетентність» 
та «компетенція» дозволяють розкрити методо-
логічну сутність компетентнісного підходу. Дея-
кі дослідники вважають, що «засновником ком-
петентнісного підходу був ще Аристотель, який 
вивчав можливості стану людини, визначеного 
грецьким терміном «atere» «сила, яка розвива-
лась і вдосконалювалась до такої міри, що ста-
вала характерною якістю особистості» [4, с. 155]. 
Інші стверджують, що поняття «компетент-
ність» і «компетенція» почали використовувати 
з 1958 року.

Аналіз робіт з проблем компетенцій/компе-
тентності дозволяє виділити три етапи станов-
лення компетентнісного підходу в освіті: перший 
(1960-1970 рр.) – введення в науковий апарат ка-
тегорії «компетенція», створення передумов роз-
межування понять компетенція/компетентність; 
другий (1970-1990 рр.) – використання категорії 
компетенція/компетентність у теорії і практиці 
навчання мові (особливо нерідній), професіона-
лізму в управлінні, менеджменті, в навчанні 
спілкуванню, розробляється зміст поняття «Со-
ціальні компетенції/компетентність»; третій (по-
чинаючи з 1990-х рр.) – цілісна інституціоналіза-
ція підходу, інтеграція його в національні освітні 
системи, розробка документів ЮНЕСКО, впро-
вадження даного підходу у рамках Болонського 
процесу [9].

Результати фахової підготовки працівни-
ків закладів дошкільної освіти розглядаються 
в сучасній освіті у категоріях компетенцій та ком-
петентності, які не мають однозначного змісту 

і визначення. При цьому в поняття «компетен-
ція» вкладається різний зміст, процеси й явища.

Компетентність слово іншомовного походжен-
ня, яке походить від латинського «competentio», що, 
у свою чергу, бере початок від слова «competo» що 
дослівно означає: досягаю, відповідаю, підходжу.

На сучасному етапі єдності щодо понятійно-
го апарату немає – як українською (компетен-
ція/ії, компетентність/ності), так і англійською 
(competencе/es, сompetency/ies) мовами. Більшість 
словників частіше перекладають «сompetence» 
як «компетентність», «здібність», «правомоч-
ність», «уміння». А «сompetency» перекладається 
як «компетенція», але також як «компетентність, 
обізнаність, правомочність, уміння». 

У сучасному словнику іншомовних слів ком-
петентність [лат. competentēns (competentis) на-
лежний, відповідний] трактується як «авторитет-
ність, обізнаність; володіння компетенцією» [19]. 

Тлумачний словник української мови» за ред. 
доктора філол. наук, проф. Калашника В., 2006 р.; 
«Великий тлумачний словник. Сучасна українська 
мова» Загнітко А., Щукіної І., 2008 р.; «Сучасний 
словник іншомовних слів» Нечволода Л., 2011 р. 
розглядає лише категорією компетентний, що озна-
чає: обізнаний, досвідчений у певній галузі, яко-
мусь питанні; знаючий, тямущий; який ґрунтується 
на знанні; кваліфікований; який має певні повно-
важення, повноправний, повновладний. 

Аналіз наведених тлумачень «компетент-
ність» і «компетенція» у вищезазначених слов-
никах [19; 20], свідчить про те, що компетенція 
визначається як норма, досягнення якої може 
свідчити про можливість правильного вирішен-
ня якого-небудь завдання, а компетентність це 
оцінка досягнення (або недосягнення) цієї нор-
ми. Компетентність виступає як якість, харак-
теристика особи, яка дозволяє їй (або навіть дає 
право) вирішувати певні завдання, виносити рі-
шення, судження у певній галузі. 

Вагомим внеском до розгляду питань компе-
тентностей є документи міжнародних організа-
цій у сфері освіти. 

Проблему компетентнісно орієнтованої осві-
ти розробляють відомі міжнародні організаці.
Так, Міжнародна комісія Ради Європи розгля-
дає поняття «компетентність» як базові вміння, 
фундаментальні шляхи навчання, ключові ква-
ліфікації, ключові уявлення, опори, або опорні 
знання. Міжнародний департамент стандартів 
навчання, досягнення та освіти (International 
Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction (IBSTPI), поняття компетентності ви-
значає як набір знань, вмінь, навичок, що дають 
змогу особистості кваліфіковано діяти або вико-
нувати певні функції, з метою досягнення пев-
них стандартів у професійній галузі або певній 
діяльності [19]. ЮНЕСКО поняття компетентнос-
ті трактує як поєднання знань, умінь, цінностей, 
застосовних у повсякденні [17]. 

В контексті Європейської рамки кваліфікацій 
навчання впродовж життя компетенція означає 
доведену здатність використовувати знання, на-
вички та особисті, соціальні та/або методологічні 
уміння в робочих чи навчальних ситуаціях задля 
професійного та особистісного розвитку [18].

Відповідно до завдань Ради Європи, І. Гуш-
левська, А. Дахін, І. Єрмаков, О. Карпенко, 
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С. Клепко, О. Глузман розглядають ключові ком-
петентності як комплекс знань, умінь, цінностей 
і ставлень за навчальними галузями та життєви-
ми сферами.  

Національною рамкою кваліфікацій (2011), 
яка розроблена з урахуванням Рамки квалі-
фікацій Європейського простору вищої освіти 
(2005 р.) та Європейської рамки кваліфікацій 
для навчання впродовж життя (2008 р.) компе-
тентність/ компетентності визначається як здат-
ність особи до виконання певного виду діяль-
ності, що виражається через знання, розуміння, 
уміння, цінності, інші особисті якості; а компе-
тенція як результати навчання, а також присво-
єні на їх основі кваліфікації виражаються в тер-
мінах компетентностей; компетентності успішна 
діяльність (її знання, уміння, цінності, комуні-
кація тощо); кваліфікації, компетентності, що 
є основою кваліфікацій, набуваються виключно 
через навчання (формальне, неформальне, ін-
формальне, випадкове); результати навчання 
компетентності можуть бути безпосередньо про-
демонстровані у професійній діяльності [26]. 

У Державному стандарті початкової загаль-
ної освіти компетентність розуміється як набута 
у процесі навчання інтегрована здатність особис-
тості, яка складається зі знань, досвіду, ціннос-
тей і ставлення, що можуть цілісно реалізовува-
тися на практиці [6]. 

Як відмічає Г. Бєлєнька, інтеграція україн-
ської освітньої системи у світовий освітянський 
простір поставили перед нашою педагогіч-
ною наукою задачу приведення традиційного 
українського наукового апарата у відповідність 
із загальноприйнятою в Європі системою педаго-
гічних понять [3].

Зберігаючи набутий національний досвід 
(О. Савченко, Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локши-
на, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 
С. Трубачова та ін.) педагогічна освіта України 
вступила в етап реформування, зберігаючи 
набутий національний досвід, поступово входячи 
у світовий освіній простір.

В дослідженні змісту поняття «компетенції» 
виділяються два напрями. Представники першо-
го напряму (А. Андрєєва, В. Байденко, В. Боло-
това, А. Вербицького, І. Зимньої, Е. Ісламгаліє-
ва, В. Шадрікова та ін.) розуміють компетенції 
як особистісні якості індивіда. Ю. Татур, 
Ю. Фролов, А. Махотін, А. Омаров, Л. Папулов, 
А. Слободський, Я. Клементовичус, О. Смірнова 
та інші трактують зміст компетенції як складову 
професійної чи іншої діяльності суб’єкта. Дослід-
ження другого напряму пов язують компетенції 
з набором конкретних знань, умінь та навичок 
у різних сферах діяльності: Е. Зеєр, А. Богуш, 
Н. Бібік, В. Кузь, Г. Павлова, Н. Садовнікова, 
A. Омаров, С. Сисоєва, С. Шаронова та інші. 

Переважна більшість дослідників трактують 
поняття компетентності через особистісні якос-
ті. І. Зимня визначає компетентність як актуа-
лізовану, інтегративну, таку, що базується на 
знаннях, інтелектуально й соціокультурно зу-
мовлену особистісну якість, яка проявляється 
в діяльності, поведінці людини, у її взаємодії 
з іншими людьми під час вирішення різнома-
нітних завдань. Така якість набуває розвитку 
в навчальному процесі і стає його результатом. 

При цьому до характеристик компетентності 
вчена відносить: готовність до прояву компетент-
ності (тобто мотиваційний аспект); володіння 
знаннями змісту компетентності (когнітивний 
аспект); досвід прояву компетентності в різнома-
нітних стандартних і нестандартних ситуаціях 
(поведінковий аспект); ставлення до змісту ком-
петентності й об’єкта її застосування (ціннісно-
смисловий аспект); емоційно-вольову регуляцію 
процесу і результату прояву компетентності 
[8, с. 13]. 

Н. Мойсеюк вважає, що «компетентність 
якість особистості, яка необхідна для якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері» [13, с. 639]. 

У дослідженнях Г. Селевка знаходимо: «під 
компетентністю розуміється інтегральна якість 
особистості, що виявляється в загальній здат-
ності та готовності до діяльності, яка базується 
на знаннях і досвіді, здобутих у процесі навчан-
ня і соціалізації й орієнтованих на самостійну й 
успішну участь у діяльності» [18, с. 139]. Понят-
тя компетентності містить когнітивну (знання) 
й операційно-технологічну (вміння) складові, а 
й мотиваційну, етичну (ціннісні орієнтації), со-
ціальну та поведінкову. Тому оволодіння ком-
петентністю вимагає абстрактного мислення, 
саморефлексії, визначення власної позиції, са-
мооцінки, критичного мислення та ін. 

А. Хуторський характеризує компетентність 
як «оволодіння людиною відповідною компетен-
цією, що передбачає її особистісне ставлення до 
неї і предмету діяльності» або ж як «особистісна 
якість (сукупність якостей) і мінімальний досвід 
щодо діяльності в заданій сфері [24]. 

Поняття властивостей особистості також 
є основоположним для розуміння компетентності 
Ф. Шаріповим: «це сукупність властивостей (ха-
рактеристик) особистості, що дозволяють їй якіс-
но виконувати певну діяльність, спрямовану на 
вирішення проблем (завдань) у будь-якій галузі» 
[23, с. 73]. 

На думку Ю. Татура, О. Дубасенюк, Н. Сидор-
чук, компетентність – це інтегральна властивість 
особистості, що характеризує її прагнення і здат-
ність (готовність) реалізувати свій потенціал 
(знан ня, уміння, досвід, особистісні якості та ін.) 
для успішної діяльності в певній галузі [21, с. 6–7]. 

 Ряд дослідників розглядають компетент-
ність комплексно. О. Антонова та Л. Маслак 
пропонують формувати компетенцію через гар-
монійне поєднання знань, умінь та навичок. 
М. Головань, подає таке означення: «компетент-
ність це володіння компетенцією, що виявляєть-
ся в ефективній діяльності і включає особисте 
ставлення до предмету і продукту діяльності. 
[5, с. 29].

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
в українському суспільстві на державному рівні 
сформована об’єктивна готовність до сприйняття 
принципово нового розуміння статусу, ролі і по-
кликання дошкільної освіти. Професійну компе-
тентність фахівців дошкільної освіти визначено 
як здатність вирішувати задачі професійної ді-
яльності на основі фахових знань і умінь, що ін-
тегруються з розвитком особистісних професійно 
значущих якостей, серед яких провідними 
є любов до дітей, що поєднується з вимогливістю,  
емпатія та комунікативність. 
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