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ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ», «КОМПЕТЕНЦІЯ»  
В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

 

У статті розкривається дидактико-психологічна складова формування 
професійної конкурентоспроможності вчителя на засадах компетентнісного 
підходу. Подано різнобічні трактовки понять «компетентність», 
«компетенція», «педагогічна і професійна компетентність», а також 
особливості зародження і поширення цих понять в освітньому середовищі, 
аналізуються структурні складові даних категорій та їхній взаємозв’язок. 
Прослідковуються варіанти їхнього тлумачення різними авторами та їхню 
значимість в підготовці спеціаліста. 

 

In the given article the didacticо-psihologichna constituent of forming of 
professional competitiveness of teacher on the bases of competentnisnogo approach 
opens up. Are given riz lateral interpretations of notions «competence», 
«jurisdiction», competence» «pedagogical and professional, and also features of 
origin and distribution of these notions in educational, seredovishi. Аnalizouyotsya 
structural constituents of the given categories and their intercommunication. 
Proslidcovouyotsya variants of interpretation by their different actors, that their 
meaningfulness in preparation of specialist. 

 

Актуальність дослідження. Модернізація системи освіти у вищій 
школі сприяла активізації інтересу вчених до проблеми професійної 
компетентності – найвагомішої з системотворчих якостей сучасного 
спеціаліста. У зв’язку з цим, виникає потреба, насамперед, в утвердженні 
сутності таких категорій, як: «компетентний», «компетенція», 
«компетентнісний підхід», «професійна компетентність», «педагогічна 
компетентність». В Україні оригінальні чи перекладені праці, які стосуються 
цієї проблеми, представлені недостатньо, хоча у розвитку багатьох країн вже в 
середині ХХ ст. намітилися тенденції розробки шляхів оновлення змісту 



освіти і технологій навчання, узгодження їх з сучасними потребами 
підготовки компетентних фахівців. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. На сьогодні питання 
становлення особистості вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності, 
компетентного і здібного до саморозвитку, досить широко представлена у 
вітчизняних літературних джерелах. У руслі даного дослідження інтерес 
представляють роботи, присвячені моделюванню професійної діяльності 
вчителя і його особистих якостей (О.А. Абдуліна, Б.С. Гершунський, 
Т.Б. Гребенюк, В.А. Сластін та ін.) 

Разом з тим, в психолого-педагогічній літературі недостатньо 
розроблена проблема професійної компетентності майбутнього вчителя: 
відсутнє чітке визначення феномена, неодноразово розглядається його 
структура, що затрудняє пошук системи адекватних способів формування і 
розвитку компетентності студентів і дослідження ефективності варіативних 
програм перебудови освіти у ВНЗ. 

Мета дослідження – обґрунтувати і на основі опрацьованих джерел 
дати визначення компетентності та похідних і взаємопов’язаних з нею понять. 

Виклад основного матеріалу. На давність існування поняття 
«компетентний» вказують енциклопедичні та лінгвістичні словників, до яких 
ми звернулися. Саме з цих джерел ми дізнаємося про його багатозначність. А 
в залежності від того, в якій галузі застосовується категорія «компетентний», 
воно означає наступне: 

а) законний, призваний, повноправний (про суддю); 

б) обізнаний, знаючий, авторитетний в тій чи іншій галузі; 

в) наділений знаннями. 

Вирішальна роль у формуванні компетентної особистості належить 
освітній сфері, оскільки компетентною можна назвати лише ту людину, котра 
уже здобула теоретичні знання і практичний досвід в тій чи іншій діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі існують різноманітні підходи до 
визначення термінів «компетенція» і «компетентність». О.М. Бабієнко, 
І.А. Зимняя, В.М. Рижаков, А.Н. Хуторський та інші дослідники, які вивчали 
природу компетенції, звертають увагу на її різноплановий, багатосторонній і 
системний характер. Розглянемо думки різних вчених щодо сутності цього 
поняття. 



Загальною для всіх спроб дати визначення компетенцій, як вважає 
О.М. Бабієнко, є розуміння її як здатності індивіда долати найрізноманітніші 
перешкоди, як сукупність знань, вмінь і навичок, необхідних для виконання 
конкретної роботи. При цьому повинні взаємодіяти ефективні і когнітивні 
навички поряд з мотивацією, емоційними аспектами і відповідними 
ціннісними установками. 

І.А. Зимняя трактує компетенції як деякі внутрішні потенційні, 
приховані психологічні новоутворення, що потім виявляються в 
компетентностях людини. Виходячи з даного визначення, автор зазначає серед 
інших основні компетенції: 

- компетенції, що належать самій людині як особистості, суб’єкта 
діяльності, спілкування (компетенції здоров’язбереження, компетенції 
ціннісно-змістової орієнтації в світі, компетенції інтеграції та ін.); 

- компетенції, що належать до соціальної взаємодії людини і 
соціальної сфери (компетенції в спілкуванні); 

- компетенції, які належать до діяльності людини (компетенція 
пізнавальної діяльності, компетенції ігрової, дослідницької діяльності, 
компетенції інформаційних технологій). 

Автори С.Е. Шімов і І.Г. Агапов відзначають, що компетенції це ― 
більш здібний поділ узагальнених цілей освіти і більш високий рівень 
конкретизації ― діяльнісна складова отриманої освіти, що допомагає 
проявитися знанням, умінням і навичкам у незнайомій ситуації. 

Похідним від терміну «компетенція» («професійна компетенція») 
виступає поняття «ключові компетенції». Більшість публікацій розглядають 
«ключові професійні компетенції» як загальні для всіх професій і 
спеціальностей. Вони є універсальними і можуть застосовуватись в різних 
ситуаціях. 

Поняття «ключові компетенції», введене у вжиток на початку 90-х рр. 
Міжнародною організацією праці, пояснюється як загальна здатність людини 
мобілізувати в ході професійної діяльності набуті знання і вміння, а також 
використовувати узагальнені способи виконання дій [4, 29]. 

В рекомендаціях Ради Європи, де знайшли своє відображення наслідки 
багаторічних досліджень, визначено п’ять груп «ключових компетенцій», 
рівень оволодіння якими виступає «беззаперечним критерієм якості отриманої 
освіти: 

1) політичні і соціальні компетенції, пов’язані зі здатністю брати 
відповідальність, брати участь в спільному прийнятті рішень, врегульовувати 



конфлікти ненасильницьким шляхом, брати участь в функціонуванні та 
покращенні демократичних інститутів; 

2) компетенції, що стосуються життя в багатокультурному суспільстві. 
Освіта повинна «озброювати» молодь такими міжкультурними 
компетенціями, як розуміння відмінностей, повага один до одного, здатність 
жити з людьми різних культур, мов, релігій, для того, щоб протистояти 
виникненню расизму чи ксенофобії, розповсюдженню клімату нетерпимості; 

3) компетенції, які визначають володіння усним і писемним 
спілкуванням, важливим у роботі і суспільному житті до такого ступеня, що 
тим, хто ними не володіє, загрожує ізоляція від суспільства. До такого рівня 
спілкування належить володіння декількома мовами, що набуває все більшого 
значення; 

4) компетенції, пов’язані з виникненням у суспільстві інформації: 
оволодіння новими технологіями, розуміння і застосування, виявлення їхньої 
сили і слабкості, здатність критичного ставлення до розповсюдження 
каналами ЗМІ інформації і реклами; 

5) компетенції, які реалізовують здатність і бажання навчатися все 
життя на основі безперервної професійної підготовки, а також особистого і 
суспільного життя» [5, 59]. 

Оволодіння ключовими професійними компетенціями – важливе 
завдання сучасної педагогічної теорії та практики. 

Поряд із компетенцією, існує потреба у з’ясуванні поняття 
«компетентність». Дослідники В.А. Болотов та В.В. Сєріков визначають 
компетентність – як спосіб існування знань, вмінь, освіченості, що сприяє 
особистій самореалізації, знаходженню тим, хто навчається свого місця в світі, 
внаслідок чого освіта постає як високо мотивована, а в іншому розумінні 
особистісно-орієнтована, що забезпечує потребу особистісного потенціалу, 
визнання особистості оточуючими і усвідомлення нею самою власної 
значущості. 

Ю.Е. Бульгін підкреслює, що «…компетентність – складна інтегрована 
якість особистості, що сприяє готовності здійснювати деяку діяльність…» [1, 
32]. 

Компетентність завжди виявляється в діяльності. Вона має таку 
природу, що може виявлятися лише в органічному поєднанні з цінностями 
людини. На практиці зміст діяльності, що має особистісну орієнтацію, може 



бути досягненням конкретного результату чи формуванням способу 
поведінки. 

Як свідчить аналіз напрацювань науковців з даного питання, 
компетентність має відповідні суттєві ознаки, що обумовлені постійними 
змінами світу: у співвідношенні з предметними уміннями і знаннями у 
конкретних галузях, компетентність має діяльнісний характер узагальнених 
вмінь; виявляється у вмінні особистості здійснювати вибір, виходячи з 
адекватної оцінки в конкретній ситуації. Компетентний спеціаліст 
налаштований на зміни в майбутньому, зорієнтований на самостійне навчання. 
Важливою особливістю професійної компетентності є те, що компетентність 
реалізується в теперішньому часі, але орієнтована на майбутнє. 

Паралельно компетентності, розглядається категорія «компетентнісний 
підхід» у підготовці спеціаліста, обумовлена світовою тенденцією зміни 
освітньої парадигми, коли зміщуються акценти принципу адаптивності на 
принцип компетентності випускників освітніх закладів. 

На думку Т. Ісаєвої, основними рисами компетентнісного підходу є: 

- загальносоціальна і особистісна значимість сформованих знань, 
вмінь, навичок, якостей і способів продуктивної діяльності; 

- формування компетенцій як сукупності змістових орієнтацій, що 
базуються на досягненні національної та загальнолюдської культури; 

- створення ситуацій для комплексної перевірки вмінь практичного 
застосування знань і набуття ціннісного життєвого досвіду; 

- інтегративна характеристика виявлення особистості, пов’язана з її 
здатністю удосконалювати знання, уміння і способи діяльності в міру 
соціалізації і накопичення досвіду життєдіяльності. 

Більшість учених вважають, що компетентнісний підхід висуває на 
перше місце не інформованість учня, а вміння вирішувати проблеми, які 
виникають в наступних ситуаціях: 

1) у пізнанні і поясненні явищ дійсності; 

2) при освоєнні сучасної техніки і технологій; 

3) у взаємовідносинах людей, в етичних нормах, при оцінці власних 
вчинків; 

4) в практичному житті при виконанні соціальних ролей громадянина, 
члена родини, покупця, клієнта; 

5) при виборі професії і оцінці своєї готовності до навчання в 
професійному навчаотному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринку 



праці; 

6) при необхідності вирішувати власні проблеми життєвого 
самовизначення, вибору стилю і способу життя, способів вирішення 
конфліктів. 

Поряд з вищезгаданими поняттями, інтерес викликає не менш важлива 
категорія – «професійна компетентність». В Енциклопедії професійного 
навчання поняття «професійна компетентність» визначається як відношення 
до успішної професійної діяльності, її значенням і специфічними завданнями в 
сукупності зі всіма знаннями і навичками, які використовуються при її 
здійсненні. 

Б.С. Гершунський розглядає професійну компетентність в контексті 
онтогенетичного розвитку особистості і стверджує, що кожна людина 
піднімається до особистісного становлення в процесі і результаті послідовного 
руху до нових освітніх рівнів наступними ступенями: 

І. Елементарна і функціональна освіченість. 

ІІ. Загальна освіта. 

ІІІ. Професійна компетентність. 

ІV. Оволодіння широкою культурою. 

V. Формування індивідуального менталітету. 

В його розумінні, третій із вищевизначених ступенів пов’язаний із 
формуванням на базі вищої освіти таких професійно значущих для 
особистості і суспільства якостей, котрі дозволяють людині найбільш повно 
реалізуватися в конкретних видах трудової діяльності, які відповідають 
суспільно необхідному розвитку праці і ринковим механізмам стимулювання 
найбільш продуктивного і конкурентоспроможного функціонування 
працівника тієї чи іншої кваліфікації або профілю. 

У педагогічній літературі професійна компетентність часто визначається 
також, як деяке підтвердження права приналежності до певної професійної 
групи робітників, які визнаються всіма сторонами соціальної системи в цілому 
і представниками як цієї професійної групи, так і інших соціальних і 
професійних груп. 

Визначення професійної компетентності дають М.В. Кіргінцев і 
С.А. Нечаєв, які розуміють під даною структурою «присвоєну, 
відрефлексовану спеціалістом в ході професійної діяльності систему 



соціально-значущих і особистісно-значимих компетенцій» [3]. 

Основу професійно-педагогічної компетентності, на думку вчених, 
складає готовність до праці як інтегративна якість особистості. 

Професійно-особистісна компетентність спеціалістів з вищою 
педагогічною освітою, на думку О. Сахарчук, ― це комплекс станів і 
властивостей особистості, що дозволяють успішно вирішувати професійні 
завдання навчання і виховання. Автор зазначає в якості інваріантних ознак 
професійно-особистісні компетентності спеціаліста наступні: 

- мотивоване прагнення до безперервного професійного 
самовдосконалення; 

- здатність до системного бачення педагогічної реальності і системної 
дії в професійно-педагогічній ситуації; 

- вміння знаходити нестандартні рішення професійно-педагогічних 
завдань (креативність); 

- схильність до професійної рефлексії; 
- володіння системою професійно-вподобаних цінностей і пріоритетів 

(готовність до співпереживання, що дозволяє зрозуміти внутрішній світ іншої 
людини, толерантність, відповідальність). 

З питань структурних компонентів професійно-педагогічної 
компетентності в науці спостерігається плюралізм думок. Професійно-
педагогічна компетентність розглядається як: 

- сукупність методологічної, інформаційної, комунікативної, 
соціальної і культурологічної компетенцій (О.Б. Даутова, С.В. Христофоров);  

- система мотиваційно-теоритичної, практико-прикладної і 
дослідницько-рефлексивної сфер (С.А. Паніна, В.І. Тесленко, Н.Н. Еверт); 

- блок об′єктивно-необхідних психолого-педагогічних знань, вмінь, 
професійних позицій, установок, особистісних особливостей (А.К. Мар-кова); 

- взаємозв’язок компетентностей – соціально-педагогічної, методичної, 
соціально-психологічної, диференціально-психологічної, аутопсихологічної 
(Н.В. Кузьміна); 

- взаємозв’язок мотивації, ціннісно-змістових відношень до змісту і 
результату діяльності, знань і вмінь (Ю.Г. Татур). 

Аналіз фундаментальних робіт з моделювання професійної діяльності і 
особливостей учителя в загально-педагогічному і психологічному аспектах 
(О.А. Абдуліна, І.А. Зімняя, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, В.А. Сластенін, 
А.І. Щербаков та ін.), фундаментальний підхід в структурі компетентності 
(В.В. Краєвський, А.В. Хуторський) дозволяють визначити наступні 
компоненти професійної компетентності майбутніх учителів: гносеологічний, 
праксиологічний, аксіологічний, професійно-особистісний. 



Гносеологічний компонент професійної компетентності передбачає 
адекватне виховання, осмислення природних і соціальних процесів дійсного 
світу (відображення, пізнання, моделювання). 

Праксіологічний компонент професійної компетентності включає в себе 
професійно значущі вміння. Висвітлення проблеми педагогічних умінь в 
психолого-педагогічній літературі характеризується неоднозначними 
позиціями вчених з основних питань, зокрема про основи класифікації даного 
феномена. У відповідності з цим визначаються наступні основні підходи, 
запропоновані сучасними дослідниками: 

- структура компонентів педагогічної діяльності (Н.В. Кузьміна, 
Н.В. Савін та ін.); 

- диференціація видів педагогічних вмінь (І.Т. Огородніков). 
Аксіологічний компонент професійної компетентності акцентує увагу на 

суб’єктивній цінності позицій особистості в навчальному процесі. 
Аксіологічна система особистості визначається їхніх суспільним характером і 
спирається на систему поглядів на світ, уявлень, ціннісних відносин, ціннісних 
орієнтацій. 

Поряд з гносеологічним, праксіологічним і аксіологічним компонентами 
компетентності слід розглядати особистісний компонент професійної 
компетентності майбутнього вчителя. У зв’язку з цим М.І. Лук’янова зазначає: 
«… оволодіти професійною майстерністю можливо лише на індивідуально-
творчому рівні. Будь-які психологічні знання, перш ніж втілитись в 
педагогічну практику, пропускаються через афективно-ціннісні фільтри 
особистості, стають досягненням кожного вчителя, перетворюються на власні 
оціночні і понятійні категорії, установки, поведінкові програми. Таке 
перевтілення зовнішньо (знань) у внутрішнє відбувається при обов’язковому 
поєднанні зовнішніх впливів через внутрішні умови (особистісні 
характеристики, якості). Саме професійно значимі особистісні якості 
виступають в рай тих внутрішніх умов, проходячи через які зовнішні 
характеристики і вимоги перетворюються в компетентність педагога» [6, 14]. 

Висновок. Отже, під професійною компетентністю майбутнього 
вчителя розуміється інтегрована здатність особистості, що забезпечує 
готовність і успішність здійснення професійної діяльності в загальноосвітній 
школі на високому рівні. 

В структурному відношенні професійна компетентність студента 
представлена гносеологічним, аксіологічним, праксіологічним і професійно-
особистісним компонентами, котрі визначають її поступовий розвиток і 



вдосконалення. 

Таким чином, компетентність – це сукупність компетенцій, актуалізація 
в певних видах діяльності, пов’язана з самоактуалізацією особистості вчителя. 
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