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УДК 37:001.895              Калюжка Наталія, м. Переяслав-Хмельницький 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядаються шляхи реалізації компетентнісного підходу в системі неперервної 

освіти, визначено чинники його реалізації. Подано структуру компетентностей (ключові, 
загальногалузеві, предметні компетентності) та перелік педагогічних технологій, що обумовлюють 

упровадження компетентністного підходу в практику роботи вищої школи (теорії і технології 

проблемного навчання, поетапного формування розумових дій і понять, розвивального навчання, 

гуманістична система Ш. Амонашвілі, теорія особистісно-орієнтованого навчання). 
Ключові слова: компетентнісний підхід, неперервна освіта, інноваційне освітнє середовище, 

педагогічні технології, якість професійної освіти. 

The article discusses the ways of implementing of the competence-based approach in the system of 
continuous education, the factors of its implementation. It is posted the competency framework (core, 

industry-wide, subject competence) and the list of educational technologies, which causes the introduction of 

competence-based approach in the practice of high school work (theory and technology problem-based 

learning, the gradual formation of mental actions and concepts, developing training, humanistic system Sh. 
Amonashvili theory student-centered learning). 

Keywords: competence approach, continuing education, innovative learning environment, educational 

technology, the quality of professional education. 
Сьогодні проблема компетентнісного підходу в системі неперервної освіти є дуже актуальною 

та має важливе практичне значення у зв’язку з необхідністю ефективного вирішення різноманітних 

завдань на основі існуючих знань, умінь, навичок, особистісних та професійних рис фахівців та їх 
можливістю безперервно навчатися протягом життя. Реалізація неперервної освіти в освітній системі 

опирається на такі чинники: «вертикальну інтеграцію» – наступність ступенів формальної освіти 

(дошкільної, початкової, середньої, вищої, післядипломної) та «горизонтальну інтеграцію» – 

співвідношення освіти, що отримується за межами освітньої галузі (неформальна освіта), з освітою у 
мережі навчальних закладів (формальна освіта). У неперервній освіті визначна роль відводиться 

системі вищої освіти, орієнтованої на компетентнісний підхід при підготовці педагогічних кадрів. 

Компетентнісний підхід не передбачає тільки конкретної обізнаності та інформованості людини, 
володіння нею енциклопедичними знаннями. Він спонукає до успішного розв’язання складних проблем, 

що виникають у процесі професійної підготовки, у стосунках з іншими людьми, у практичному житті при 

виконанні соціальних ролей громадянина країни, у професійній діяльності тощо. Отже, використання 

компетентнісного підходу в системі неперервної освіти залежить не лише від його теоретичного 
обґрунтування, але й від продуктивності втілення основних ідей у практичну діяльність. 

Проблема компетентнісного підходу розглядається в працях науковців: В. Байденка, І. Беха [1], 

Н. Бібік, А. Вербицького [2], І. Зимньої, В. Краєвського, В. Лугового [4], Н. Муранової [5,с. 14–26; 6], 
О. Пометун, О. Савченко та ін. Питання неперервної освіти віднайшли висвітлення в працях 

В. Андрущенка, Б. Гершунського, І. Зязюна [3], Н. Ничкало, О. Поважного, О. Шапран та ін. 

Метою написання статті є виявлення шляхів реалізації компетентнісного підходу в системі 
неперервної освіти. 

Національний освітній глосарій компетентнісним називає підхід до визначення результатів 

навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим 

методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є 
студентоцентрованим [7, с. 31]. 

На думку І. Беха, компетентнісний підхід має забезпечити вищий рівень компетентності 

суб’єкта навчання, який характеризується сформованістю в нього наукового поняття 
«компетентність» як єдності, де науково орієнтована основа дій визначає логіку її виконання. Автор 

звертається до ідей діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів для їх узгодження з метою і 

завданнями саме компетентнісного підходу як найбільш прогресивного на основі принципу логічної 
доповнюваності [1, с. 27–28]. На думку В. Чайки, компетентнісний підхід передбачає високу міру 

готовності майбутнього фахівця до успішної педагогічної діяльності, забезпечення активізації 

механізмів загального і професійного саморозвитку і врахування динаміки мотивації кожного 

студента у процесі професійної підготовки, навчання, організації саморуху до кінцевого результату 
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[9, с. 23]. Тому, поєднання набутих знань з їх практичним застосуванням, стимулювання суб’єктів 

освітнього процесу до саморозвитку й позитивний вплив на професіоналізм фахівця – головна 
перевага компетентнісного підходу. 

Упровадження компетентнісного підходу тісно пов’язане з вирішенням проблем забезпечення 

якості освіти. Питання якості професійної освіти набуває актуальності в сучасній ситуації, що 
характеризується: відсутністю законодавчої бази, що регламентує становлення і розвиток системи 

неперервної педагогічної освіти; формуванням вільного ринку освітніх послуг у сфері додаткової 

професійної освіти (недержавні заклади, фірми, ВНЗ), що створюють ситуацію конкуренції і 

вимагають якості підготовки слухачів при відсутності державного стандарту останньої сфери; 
глобалізацією освітнього простору, що породжує спільність професійної проблематики працівників 

освіти і можливість доступу до будь-яких інформаційних ресурсів; формуванням у межах ноосфери-

генезису професійно-педагогічного співтовариства, носія принципово нової освітньої культури, що 
фіксується на рівні міжнародних документів про освіту й культуру, де проголошується спільність 

таких принципів діяльності у сфері освіти, як гуманізація, гуманітаризація, демократизація, 

толерантність, неперервність та ін.; виробленням культурної, концептуальної, технологічної 

множинності підходів до вирішення проблем освіти, що вимагає професійно-особистісного 
самовизначення і соціальної відповідальності за свій вибір [3]. 

Вчений В. Луговий серед основних чинників, що забезпечують якість освіти, зазначає фахову 

підготовку викладачів, матеріально-технічну базу та якісну освітню програму, він визначає такі 
фактори цієї програми: ресурси (викладацькі, адміністративні, інфраструктурні, інформаційні); 

потребу в програмі всіх зацікавлених сторін; характеристику програми або кваліфікаційний профіль 

(мета й завдання); результати навчання в термінах загальних і специфічних компетентностей; зміст 
(знання, розуміння, уміння, цінності, здатності, інші особисті якості) та організацію (курси, модулі, 

кредити, послідовність); методи навчання, викладання й оцінювання; систему оцінювання, 

забезпечення та підвищення якості [4, с. 20]. 

Науковець А. Вербицький вважає, що якість професійної освіти являє собою відповідність 
особистісних, професійних та соціальних характеристик молодого фахівця до потреб життя та 

залежить від багатьох факторів: контингенту абітурієнтів, а потім – студентів; викладацького складу; 

змісту освіти; якості освітнього середовища й умов організації навчання; педагогічних технологій, що 
використовуються при підготовці фахівців; якості освітнього процесу та його ресурсного 

забезпечення тощо [2, с. 27]. 

Дослідник Г. Полякова поділяє чинники, що впливають на якість освіти на зовнішні (соціально-
економічні, політичні, культурні, освітню політику, стратегію розвитку вищої освіти, соціальне 

замовлення на фахівця з вищою освітою) та внутрішні (якість визначення кінцевих результатів 

підготовки фахівців: модель особистості, рівень підготовки, професійна компетентність випускника; 

визначення стратегій розвитку ВНЗ, що забезпечують бажаний результат; якість управління ВНЗ і 
його підсистемами; якість навчального і виховного процесів; якість умов освітньої діяльності; 

компетентність суб’єктів освітнього процесу: керівників, педагогічних працівників, студентів; 

наявність механізмів регулювання відповідності результатів підготовки фахівців до вимог держави, 
суспільства, особистості) [8, с. 78]. 

Отже, якість освіти – це інтегральна характеристика, що формується під впливом багатьох 

факторів як результату професійної підготовки. ВНЗ не тільки контролює відповідність знань, умінь і 

компетентностей випускників до суспільних потреб, але й несе відповідальність за організацію 
навчальної діяльності кожного окремого студента. 

Зміна освітніх цілей з підготовки вчителя з великим багажем знань на забезпечення умов для 

ефективного розвитку та саморозвитку кожного конкретного випускника педагогічного ВНЗ вимагає 
нового змісту підготовки, використання сучасних педагогічних технологій, створення інноваційного 

освітнього середовища у вищій школі, неперервної освіти протягом життя тощо. 

Таким чином, реалізація на практиці компетентнісного підходу передбачає оновлення змісту 
освіти, що ґрунтується не на компоненті знань, умінь та навичок, а базується на формуванні 

ключових компетентностей, що стосуються різних сфер. Система компетентностей в освіті має 

ієрархічну структуру, рівні якої складають: ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні 

компетентності) – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні види 
діяльності, ефективно розв’язувати актуальні індивідуальні та соціальні проблеми; загальногалузеві 

компетентності, що формуються впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі; предметні 

компетентності, що є складовою загальногалузевих компетентностей і стосуються конкретного 
предмета. 
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Кожна компетентність випускника повинна забезпечуватися відповідною кількістю дисциплін і 

практик, поєднаних у відповідні модулі, а зміст модулів – повністю відповідати рівню набутих 
компетентностей. Одним з перших кроків зміни змісту освіти на основі компетентнісного підходу є 

створення нових галузевих стандартів освіти. Наступним кроком є формування компетентностей за 

програмами дисциплін (предметних) та віднесення їх до загальногалузевих та ключових. Третім кроком 
є формування компетентностей, означених в Національній рамці кваліфікацій і якими особа, котра 

навчається, повинна володіти протягом усього життя (ключові життєві компетентності). 

Компетентність є однією із найважливіших характеристик спеціаліста, який готовий до відповідального 

та ефективного самостійного виконання власних обов’язків як фахівця в певній галузі. 
Впровадження компетентністного підходу в практику роботи вищої школи потребує визначення 

педагогічних технологій. Найбільш відомими серед них є теорії і технології проблемного навчання 

(А. Матюшкін, Т. Кудрявцев, М. Махмутов та ін.), поетапного формування розумових дій і понять 
(П. Гальперін та його науково-педагогічна школа), розвивального навчання (В. Давидов, Д. Ельконін, 

Л. Занков та їхні послідовники), гуманістична система Ш. Амонашвілі, теорія особистісно-

орієнтованого навчання (І. Якиманська, В. Сериков та ін.) А. Вербицький задається питанням, які з цих 

технологій можна покласти в основу реалізації компетентного підходу у вищій освіті та робить 
висновок, що: а) усі вони розроблені стосовно до шкільної освіти і більшість із них, окрім проблемного 

навчання і теорії поетапного формування розумових дій, швидше за все, непридатні для використання у 

професійній освіті; б) у шкільній освіті ці теорії і технології мають дуже обмежену представленість; 
в) за своєю методологією вони не практикоорієнтовані, а виходять із протилежної ідеї – оволодіння 

«основами наук», розвитку теоретичного мислення, а не формування компетенцій/компетентностей для 

повсякденного життя та професійної діяльності людини; г) у них ставляться в основному завдання 
оволодіння предметно-технологічними знаннями, уміннями, навичками, і лише потім – розвиток 

соціальних умінь і навичок, соціальної компетентності учнів [2, с. 16–17]. 

Вища школа повинна використовувати технології, що обумовлені потребами ринку праці та 

враховують особливості професійної підготовки майбутніх фахівців. Специфіка використання 
технологій у вищій школі визначається двома чинниками. По-перше, переходом до кредитно-

трансферної системи навчання, згідно з основними положеннями Болонської декларації. Але у 

зв’язку з нерозробленістю системи організації навчання за кредитно-трансферною технологією, 
кожний ВНЗ має свої особливості в її реалізації. Неузгодженість дій та самодіяльність кожного 

окремого ВНЗ не сприяє повноцінній реалізації компетентнісного підходу на державному рівні. По-

друге, важливе місце в реалізації компетентнісного підходу, з урахуванням освітніх потреб, належить 
особистісно орієнтованим, ігровим та інформаційним технологіям. До них відносяться: інтерактивні 

технології: діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, мозкові штурми, інтерактивні й імітаційні 

ігри, тренінги та ін.; практико орієнтовані технології: проблемне навчання, метод проектів, 

контекстне навчання та ін.; нові інформаційні технології: дистанційне навчання, комп’ютерне 
тестування, мультимедійні технології тощо. 

Тож, прийняття будь-яких рішень і кроків щодо практичного втілення компетентнісного 

підходу є необхідною умовою реалізації принципу наступності нового і старого, традицій та 
інновацій, можливості створення інноваційного освітнього середовища у процесі професійної 

підготовки та постійного самовдосконалення. 

Отже, підводячи підсумок, можна вважати, що компетентнісний підхід є одним із 

перспективних підходів у підвищенні ефективності вищої освіти та навчання протягом життя. Він 
полягає в прищепленні та розвитку у студентів набору ключових компетентностей, що забезпечують 

якісне виконання професійних обов’язків. Якість підготовки фахівця з вищою освітою залежить від 

багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів (соціально-економічних, політичних, культурних, рівня 
підготовки, умов діяльності тощо). Випускники ВНЗ повинні вміти використовувати отримані під час 

навчання знання, уміння та навички в буденних та швидкоплинних ситуаціях професійної діяльності. 

Зміна освітніх цілей з підготовки вчителя з великим багажем знань на забезпечення умов для 
ефективного розвитку та саморозвитку кожного конкретного випускника педагогічного ВНЗ вимагає 

нового змісту підготовки, використання сучасних педагогічних технологій, створення інноваційного 

освітнього середовища у вищій школі, неперервної освіти. Реалізація компетентнісного підходу 

спрямована на комплексне засвоєння різних знань та способів практичної діяльності протягом життя 
шляхом підвищення кваліфікації та самоосвіти, завдяки яким майбутній фахівець набуває здатності 

успішної власної реалізації в професійній діяльності, соціальної самостійності, мобільності, вільно 

орієнтується в навколишньому середовищі та успішно вирішує складні завдання. 
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УДК 069.12:37.091.33 – 028.22.091.33           Караманов Олексій, м. Львів 
ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ В МУЗЕЇ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ 

У статті розглядаються особливості організації/моделювання міжкультурної взаємодії у 
просторі музею. Особлива увага звертається на візуальні способи комунікації й візуальну 

репрезентацію культури. Визначено можливості реалізації в музеї освітніх проектів для учнівської 

та студентської молоді. 
Ключові слова: музейний простір, культура, візуальна репрезентація, візуальне мислення, 

міжкультурна репрезентація, освітні проекти. 

The article deals with the features of organization/simulation of intercultural interaction in the space 
of the museum. Special attention is paid to the problem of the visual communication and the visual 

representation of culture. Are determined possibilities of realization the museum educational projects for 

school and university students. 

Keywords: the space of the museum, culture, visual representation, visual thinking, intercultural 
representation, educational projects. 

Реалізація актуальних інноваційних проектів у галузі освіти передбачає низку заходів, 

спрямованих на формування дієвого освітнього простору, здатного забезпечити потреби кожної 
людини у знаннях, саморозвитку та самовихованні. «Освіта для всіх і для кожного» – це гасло дедалі 

більше стає візитівкою кожної цивілізованої країни, що турбується про навчання своїх громадян, 

поважає розмаїття культурних впливів та міжкультурних відмінностей. Цікавий досвід у реалізації 

міжкультурних проектів надає нам музейна педагогіка. Ця міждисциплінарна галузь сучасного 
педагогічного знання нерозривно пов’язана з мистецтвом, що відновлює зв’язок людини з природою, 

історією, моральними і духовними цінностями, що зберігають спадкоємність і традиції, важливі для 

життя всього людства. Музей є важливим місцем зустрічі з мистецтвом, що володіє важливими 
соціальними, виховними і навчальними функціями. Мистецька спадщина різних країн світу здатна 

барвисто уявити міжкультурний простір світової цивілізації, стимулюючи міжкультурну взаємодію, 

взаєморозуміння, толерантну поведінку. 
Зазначені питання були предметом наукових пошуків Дж. Гібсона, В. Гордона, Р. Делакруа, 

В. Зінченко, В. Муніпова (розробка питань візуального мислення), М. Гнєдовського, Д. Камерона, 

А. Лагун, Є. Мастеніци, Б. Столярова, Л. Шляхтіної (проблеми організації музейної комунікації), 

Р. Агаддуліна, М. Беннета, Б. Вульфова, Г. Дмітрієва, О. Заболотної, Г. Кол’є, М. Пейджа і 
Дж. Мартіна (можливості реалізації ідей міжкультурної освіти). 

Мета роботи – проаналізувати можливості організації міжкультурного діалогу у просторі 

музею для учнівської та студентської молоді в процесі застосування візуальних форм і методів 
навчання. 

Відомо, що пізнавальна діяльність людини розпочинається із відчуттів і сприймання. 

Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні, людина одержує різноманітну інформацію про зовнішні 


