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анотація. У статті висвітлено основні методологічні засади реалізації компетентнісного підходу щодо 
підготовки студентів філологічних спеціальностей в системі вищої освіти. Здійснено концептуалізацію 
різних інтерпретацій компетентнісного підходу в системі підготовки студентів філологічних спеціаль-
ностей, проведено порівняльний аналіз української та американської моделей компетентнісного підходу. 
З’ясовано, що компетентнісний підхід в освітньому процесі фахівців є однією з підстав оновлення змісту 
освіти та є основою у підготовці нових кадрів.
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of ReaLiZation of the coMpetence appRoach
Summary. The article highlights the main methodological principles of the implementation of the competence 
approach to training students of philological specialties in the higher education system. Conceptualization of 
various interpretations of the competence approach in the system of training students of philological specialties 
is carried out, a comparative analysis of the Ukrainian and American models of the competence approach is 
carried out. Presents the results of the study represent different aspects of the content of process of formation of 
competence of future philologists, which constitute the theoretical basis for further study of the issue, contrib-
utes to the pedagogical concept of improvement of quality of higher education, deepens scientific understand-
ing of the ways of development of educational process in higher educational institutions focused on effective 
formation of students ' professional competence and their life experience, thus providing targeted professional 
development of future specialists. It is found that the competence approach in the educational process of spe-
cialists is one of the grounds for updating the content of education and is the basis for training new personnel. 
The author considers the competence approach in education, which is a necessary condition for the formation 
of a creative personality of the future specialist, whose training meets the modern requirements of social and 
economic development of society. The authors ' opinion on the problem of competence approach in education is 
analyzed. The principles of determining the goals of education, selecting the content of education, organizing 
the educational process and evaluating the educational results of the competence approach are considered.  
The key competencies in the educational process are highlighted, as well as indicators that allow us to assess 
the degree of their formation in the educational (training) process. The article suggests measures to implement 
the competence approach in practice, corresponding to the new paradigm of modern education in Ukraine.  
The professional competence of a philologist is considered as a system of philological tasks for understanding 
the text and the list of requirements for skills (competencies) and abilities (competencies) to solve them, where 
competence acts as a system of skills.
Keywords: the competence-based approach, the discipline program, the discipline studying result, assessment 
of competences level to be formed, interactive technologies.

Постановка проблеми. Набирає тем-
пи реформа освіти, перехід українських 

вищих навчальних закладів на нові державні 
освітні стандарти, ідеологія, закладена в закон 
України «Про освіту» (2017), вимагають від ке-
рівництва закладів вищої освіти, усієї викла-
дацької спільноти і кожного окремого виклада-
ча переглянути звичні підходи до організації 
освітнього процесу. Студентоцентрований під-
хід до навчання, який визначається всією логі-
кою реформ відповідно до прийнятих сьогодні, 
в тому числі і в Україні, базовими принципами 
Болонського процесу, передбачає істотне під-
вищення самостійності студентів, їх активну 
участь в формуванні своїх індивідуальних освіт-
ніх траєкторій.

Сучасна ситуація в освіті характеризується 
компетентнісним підходом, згідно з яким компе-
тентність є новим баченням результату освіти, 
так як об'єднує знання і готовність майбутнього 
фахівця до професійної діяльності. Компетент-
ність – ґрунтується на знаннях, інтелектуально-
му і особистісному розвитку особистості протягом 
соціально-професійної життєдіяльності людини. 
Згідно нових вимог до якості підготовки май-
бутнього фахівця, зокрема майбутніх філологів, 
студент після закінчення закладу вищої освіти 
повинен володіти наступними компетенціями: 
соціально-особистісна, предметно-спеціальна, 
професійна, цифрова та лінгводидактична.

Соціально-особистісна компетентність вклю-
чає у себе знання майбутнім фахівцем своїх мож-
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ливостей, особливостей, потреб; соціуму та його 
запитів; засобів і способів взаємодії з колегами, 
соціумом; механізмів самоорганізації, рефлек-
сії, самоствердження, самооцінки, що сприяють 
самопізнанню, самовизначенню, самореалізації 
у професійному і соціальному середовищі.

Предметно-спеціальна компетентність пе-
редбачає здатність практично застосовувати 
надбання суспільних наук (науки державного 
управління, філософії, економіки, менеджменту, 
соціології, психології тощо) для прийняття рі-
шень та розв’язання професійних завдань.

Професійна компетентність – це інтегративна 
характеристика ділових і особистісних якостей 
фахівця, що відображає рівень знань, умінь, до-
свіду, достатніх для досягнення мети з певного 
виду професійної діяльності, а також моральну 
позицію фахівця.

Цифрова компетентність – включає здатність 
практично застосовувати інформаційно-комуні-
каційні технології для задоволення професійних 
потреб і розв’язання суспільно важливих профе-
сійних завдань.

Лінгводидактична компетентність – комплекс 
інтегрованих професійних якостей особистості, 
що базується на знаннях, уміннях, навичках, до-
свіді, сформованої позиції щодо власної профе-
сійної діяльності, а також професійної діяльності 
інших. Вона є однією з підструктур особистісних 
характеристик фахівця.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У процесі розгляду питання реалізації ком-
петентнісного підходу до підготовки студентів 
філологічних спеціальностей використано ком-
плекс науково-дослідних методів: спостережен-
ня, порівняльний аналіз і синтез сучасних під-
ходів формування професійної компетентності 
студентів, аналіз наукової, соціологічної, пе-
дагогічної та методичної літератури, вивчення 
й узагальнення різних підходів, що впливають 
на розвиток компетентності студентів, моделю-
вання різних підходів і педагогічних ситуацій, 
осмислення власного досвіду.

Сутність компетентнісного підходу та проб-
леми формування ключових компетентностей 
у своїх працях розглядав А. Хуторський [11] «Ди-
дактична евристика. Теорія и технологія креа-
тивного навчання». Проблеми професійної під-
готовки фахівців відображені у працях І. Беха, 
Н. Бібіка, І. Зязюна; концептуальні засади ре-
алізації компетентнісного підходу висвітлено 
у працях Н. Нагорної, М. Нагач, А. Усачової; пси-
холінгвістичні та методичні проблеми форму-
вання професійної компетентності досліджували 
Л. Артюшкіна, А. Маркова, І. Зимня; тлумачен-
ня понять «компетенція» та «компетентність» 
присвячені праці Дж. Равена, В. Введенського, 
Н. Бібіка. Водночас аналіз науково-педагогічної 
літератури та наявної практики засвідчує, що 
сутність понять «компетентнісний підхід», «ком-
петенція», «компетентність», «професійна компе-
тентність» не осмислена належним чином і не 
має практичного визначення та обґрунтування. 
Е. Зеер, проектуючи модель майбутнього фахів-
ця, виділяє наступні підструктури особистості: 
професійну спрямованість, професійну компе-
тентність, професійно важливі якості, професій-
но значущі психофізіологічні властивості. 

Об'єднання психофізіологічних якостей з со-
ціальними, на думку вченого, сприяє утворенню 
ключових кваліфікацій: конкурентоспроможнос-
ті, професійної мобільності, продуктивної профе-
сійної діяльності, яка, в свою чергу, впливає на 
професійне зростання, підвищення кваліфікації 
і розвиток кар'єри [7, с. 26].

Ринок праці дедалі більше потребує високок-
валіфікованих фахівців, які прагнуть до вдо-
сконалення свого професійного досвіду, здатних 
налагоджувати взаємовигідні стосунки та співп-
рацю з вітчизняними та зарубіжними фахівця-
ми, подолання комунікативних бар’єрів. Модель 
сучасного фахівця вказує на необхідність пошу-
ку нових підходів до його професійної підготов-
ки для забезпечення конкурентоспроможності 
на ринку праці та ефективного виконання своїх 
професійних функцій.

Мета статті полягає у визначенні та обґрун-
туванні сутності понять «компетентнісний під-
хід», «компетенція», «компетентність», «профе-
сійна компетентність» майбутніх філологів.

виклад основного матеріалу. Вивчення 
нормативно-правової бази розвитку вищої осві-
ти, практичної реалізації концепції ступеневої 
освіти в Україні, а також досвіду роботи закладів 
вищої освіти сприяли з'ясуванню змістовних ха-
рактеристик компетенцій майбутніх філологів, 
які розглядаються у статті як багатокомпонентні 
утворення, формування яких можливе за умови 
впровадження комплексних змістовних і органі-
заційних заходів, обліку сутнісних характерис-
тик кожної з компетенцій, функцій, провідних 
видів професійно-педагогічної діяльності, сут-
ності особистісних якостей студентів.

Згідно до нових вимог до освітнього про-
цесу та реалізації компетентнісного підходу 
у підготовці студентів філологічних спеціаль-
ностей, майбутніх фахівець має бути готовий 
до реалізації наступних функцій: проектуван-
ня, розвиваючої, конструктивно-організаційної, 
мотиваційної, стимулюючої, дослідницької, ко-
ординаційної, комунікативної, контрольно-ана-
літичної (діагностичної), корекційної, рефлек-
сивної та здоров'язберігаючої та інші.

Функція проектування полягає в здатності 
планувати заходи для досягнення очікуваних 
результатів, визначати цілі (стратегічні, тактич-
ні, оперативні), планувати діяльність суб'єктів 
педагогічного процесу.

Розвиваюча – провідна функція в діяльності 
філолога, яка, на відміну від розвиваючого виду 
педагогічної діяльності, орієнтована на розвиток 
і вдосконалення професійних якостей майбутнього 
філолога. Вона передбачає вміння накопичувати 
необхідні знання в галузі мовознавства та лінг-
водидактики, працювати зі спеціальною літера-
турою та першоджерелами, вивчати досвід колег, 
пізнавати, засвоювати цінності виховного впливу 
і т. д.; вміння визначати проблему для обговорен-
ня і дослідження, аналізувати наукову літерату-
ру, висувати гіпотези, формулювати завдання до-
слідження, піднімати проблемні питання; вміння 
користуватися засобами мовної виразності, точно, 
послідовно викладати матеріал і вимагати розу-
міння, застосовувати різні методи навчання, акти-
візувати студентів в процесі засвоєння матеріалу; 
розвивати вміння викликати інтерес, спонукати до 
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активності, трансформувати знання в практичні 
дії, оцінювати діяльність, вчинки, формувати мов-
ну, комунікативну, предметну, дослідницьку ком-
петентності майбутніх філологів.

Реалізація розвиваючої функції діяльності 
майбутнього філолога в сучасних умовах також 
пов'язана з умінням аналізувати і оцінювати 
найважливіші досягнення національної, євро-
пейської, світової науки і культури. Майбутній 
філолог має досконально знати не лише укра-
їнську мову, а й володіти іноземними мовами, 
застосовувати навички мовлення та норми від-
повідної мовної культури; застосовувати методи 
самовиховання, орієнтовані на систему індивіду-
альних, національних і загальнолюдських цін-
ностей, для розробки і реалізації стратегій і моде-
лей поведінки, з огляду на багатонаціональність 
України, опановувати моделями толерантної 
поведінки і стратегії конструктивної діяльності 
в умовах культурних, мовних, релігійних та ін-
ших відмінностей між народами.

Перехід України до інформаційної моделі 
організації суспільства вимагає від майбутньо-
го фахівця розвитку здатності до використання 
інформаційних технологій, вміння орієнтувати-
ся в інформаційному просторі, володіти і оперу-
вати інформацією, застосовувати інформаційні 
технології у професійній діяльності і повсякден-
ному житті, раціонально використовувати 
комп'ютерні засоби під час обробки інформації, її 
пошуку, систематизації, зберігання, використан-
ня в навчальному процесі.

Конструктивно-організаторська функція по-
лягає в організації педагогічного процесу, забез-
печенні його ефективності. Ця функція об'єднує 
ряд умінь: планування педагогічного процесу, 
підбір матеріалу, методів, прийомів, розробку 
методичного забезпечення педагогічного проце-
су, організацію аудиторного, позааудиторної ро-
боти, розвиваючого середовища і використання 
його як засобу виховання особистості. Майбутній 
філолог має справу з різними групами вихован-
ців, з колегами, батьками, з громадськістю. Йому 
доводиться погоджувати дії різного характеру 
і з кожним учасником педагогічного процесу зна-
ходити взаєморозуміння. Сучасний філолог має 
орієнтуватися у проблемах суспільно-політично-
го життя в Україні; застосовувати методи і тех-
нології захисту як власних інтересів, прав і сво-
бод, так і інших громадян, виконувати цивільні 
обов'язки в рамках місцевої громади та держави 
в цілому; застосовувати способи і стратегії взає-
модії з органами державної влади, використову-
вати способи діяльності та моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству.

Функція мотивації і стимулювання передба-
чає готовність застосовувати засоби, прийоми, 
технології мотивації і стимулювання суб'єктів 
педагогічного процесу. Дослідницька – здатність 
до організації та проведення досліджень (тео-
ретичних, теоретико-експериментальних, прак-
тичних), пошукової роботи, наукового аналізу 
та узагальнення педагогічного досвіду. 

Координаційна функція передбачає такі 
вміння філолога, як: аналізувати механізми 
функціонування соціальних інститутів суспіль-
ства, дотримуватися соціальних норм і правил; 
продуктивно співпрацювати з різними соціаль-

ними групами і партнерами в групі, виконува-
ти різні ролі та функції в колективі; застосову-
вати технології дозволу конфліктів, досягнення 
консенсусу працювати в команді; застосовувати 
ефективні стратегії спілкування в залежності 
від ситуації, технології говоріння і слухання, ді-
лового мовлення, встановлювати ділові контакти 
з колегами, громадськістю.

Комунікативна функція передбачає наяв-
ність високих моральних якостей і рис характеру 
майбутнього філолога, які проявляються в умін-
ні бути в спілкуванні завжди доброзичливим, 
тактовним, привітним і ввічливим. Майбутній 
філолог має бути зразком правильності, точності, 
логічності, змістовності, естетичності мови, має 
вміти розкривати красу рідного слова.

Контрольно-аналітична (діагностична) функ-
ція полягає в здатності організовувати і здійсню-
вати контроль знань, умінь і навичок, визначати 
критерії оцінювання.

Рефлексивна функція полягає в здатності до 
переосмислення процесів, результатів, засобів їх до-
сягнення, визначення шляхів підвищення їх якості.

Таке широке висвітлення і усвідомлення 
функцій майбутнього філолога дає йому можли-
вість легко адаптуватися до нових вимог, інтегру-
ватися в найрізноманітніші суспільні процеси.

Безперечно, майбутній філолог для успішного 
виконання професійних завдань має володіти ря-
дом специфічних особистісних якостей і комплек-
сом професійних умінь і навичок. У пропонованих 
вченими моделях особистості майбутнього фахів-
ця (Е. Бондаревська, М. Данильченко, Т. Славіна 
[13–15] та ін.), виділяється ряд професійно значу-
щих якостей, що мають безпосереднє відношення 
і до майбутнього філолога: особлива схильність до 
самоаналізу, гуманність, діловитість, дисципліно-
ваність, доброта, сумлінність, доброзичливість, іні-
ціативність, відкритість, колективізм, національ-
ну свідомість, спостережливість, наполегливість, 
критичність, вихованість, уважність та інше.

На основі визначених професійно значущих 
якостей майбутнього філолога і кваліфікаційних 
вимог до випускника закладу вищої освіти, які 
узгоджуються з цілями, завданнями та принци-
пами освіти, передбаченими в законах України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», до професій-
ної базової характеристики філолога відносимо 
такі складові, як: філологічна освіченість; вмін-
ня поєднувати глибоку теоретичну підготовку 
з дисциплін мовознавчого циклу для вироблен-
ня практичних вмінь і навичок оперативно 
і систематично поповнювати накопичені знання; 
здатність до оцінки, інтерпретації та синтезу ін-
формації, отриманої з різних джерел; розвине-
не абстрактне і конкретне мислення, здатність 
до творчої, науково-дослідницької діяльності; 
вміння аналізувати соціальні явища та проце-
си; володіння комунікативними технологіями 
у майбутній професійній діяльності; бачення 
свого місця і ролі в суспільному житті країни; 
вміння впливати на спілкування, відносини між 
людьми, на ситуацію в мікросоціумі, сприяти 
позитивному вирішенню конфліктів; здатність 
до самонавчання і професійного саморозвитку; 
вміння спілкуватися, включаючи усну та пись-
мову комунікацію українською мовою та, як міні-
мум, на одному з поширених європейських мов; 
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вміння організовувати дослідження, інтерпрету-
вати і використовувати результати досліджень, 
опублікованих у фаховій літературі; знання про 
походження української мови в його типологіч-
них взаємозв'язках з іншими мовами, його історії 
і тенденцій розвитку; володіння належним об-
сягом знаннями про українську мову в діахронії 
і синхронії, про сучасний стан його розвитку в по-
єднанні з суспільною історією, а також історією 
культури українського народу; вміння врахову-
вати процеси і тенденції соціально-політичної 
історії Україна, правові основи і етичні норми 
у виробничій та громадській, суспільно-політич-
ної діяльності; володіння методикою реферуван-
ня текстів; володіння навичками комп'ютерної 
обробки даних; володіння методами інформацій-
ного пошуку; володіння статистичними метода-
ми обробки лінгводидактичної і філологічної ін-
формації; вміння працювати з різними типами 
текстових редакторів; оволодіння інтерактивним 
типом навчання; придбання навичок взаємодії 
з іншими людьми, вміння працювати в командах 
професіоналів різного профілю.

Професія філолога є творчою, вимагає високої 
ерудиції, оригінальності мислення, систематич-
ного навчання і передбачає:

– поглиблення знань з теорії мови, лінгводи-
дактики;

– вміння проводити наукові дослідження в об-
ласті фонетики, лексикології, фразеології, мор-
феміки, будови слова і словотвору, морфології, 
синтаксису, основ комунікації і культури профе-
сійного мовлення, вивчення діалектів і соціолек-
тів, історії мови;

– редакторську правку текстів; викладання 
мовознавчих дисциплін і лінгводидактики у за-
кладі вищої освіти;

– складання словників, довідників, розробку на-
уково-технічної та спеціальної термінології та інше.

Такі високі вимоги до підготовки майбутнього 
філолога невипадкові, адже, згідно із законодав-
ством України, він має здатність працювати в та-
ких установах, організаціях і підприємствах, як: 
навчальні заклади (загальноосвітні школи, до-
шкільні навчальні заклади, заклади вищої освіти); 

науково-дослідні інститути; редакції журналів і га-
зет (посади редактора, журналіста); офіси (секре-
тар-референт); прес-центри; видавництва; бібліо-
теки. До перспектив кар'єрного росту майбутнього 
філолога відносимо: придбання суміжних спеціалі-
зацій, зокрема, журналіста, менеджера зі зв'язків 
з громадськістю, культуролога, історика; науково-
дослідна діяльність; підприємництво (можливість 
відкрити своє видавництво, навчальний заклад, 
займатися фріланс-діяльністю та інше).

висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином підготовка майбут-
ніх філологів вимагає осмислення, апробації 
та впровадження в освітній процес сучасних ме-
тодів і технологій, у наслідок чого в найближчі 
роки повинна сформуватися цілісна система, що 
забезпечує реалізацію компетентнісної моделі 
майбутнього фахівця.

Компетентнісний підхід, який є основою інно-
вацій і реформування української освіти, в даний 
час від етапу дискусій і вироблення загальної 
концепції переходить до етапу реалізації. Цей 
етап супроводжується рядом труднощів, серед 
яких розробка освітніх програм на основі стан-
дартів, підготовка педагогічних кадрів, здатних 
реалізувати на практиці ідеї компетентнісного 
підходу, створення нових підручників. Тому збе-
рігається актуальність проведення подальших 
досліджень в руслі компетентнісного підходу.

напрямки подальшого дослідження. 
Компетентнісний підхід має і власне педагогічні 
передумови як в практиці, так і в теорії. Якщо 
говорити про практику в освітньому процесі за-
кладів вищої освіти, то викладачі вже давно 
звернули увагу на суттєвої розбіжність між якіс-
тю підготовки майбутнього фахівця, і вимогами, 
що ставлять перед фахівцем протягом їх профе-
сійної діяльності. Ці обставини свідчать про на-
явність пробілу у підготовці майбутніх філологів 
фахівців: формуючи систему предметних знань 
і умінь, заклади вищої освіти приділяють явно 
недостатньо увага розвитку багатьох особистіс-
них і соціальних компетенцій, що визначають 
(при одному і тому ж рівні освіти) конкуренто-
спроможність майбутнього студента.
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