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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 
Функціонування демократії в правовій державі залежить від грамот-

них, освічених громадян, котрі мають доступ до широкого спектру інфор-
мації, що дозволяє їм брати активну участь у житті суспільства, приймаю-
чи усвідомлені та відповідальні рішення. Особливу цінність набувають ті 
знання і вміння, котрі необхідні в реальному житті. 

За цих умов важливим завданням освіти постає розвиток в учнів са-
мостійності та здатності до самоорганізації, формування високого рівня 
правової культури, готовності до співпраці, схильності до творчої діяльно-
сті, толерантності, терпимості, вміння вести діалог, шукати і знаходити 
компроміси. У цьому розумінні головним результатом діяльності освітньо-
го і навчального закладу повинна стати не сума знань, умінь та навичок, 
які отримує студент під час навчання, а рівень інтелектуальної, громадян-
сько-правової, комунікаційної, інформаційної компетентності.  

Терміни «компетентний», «компетентність», «компетентне» – до не-
давнього часу ці поняття застосовувалися для визначення професійного рі-
вня спеціалістів різних галузей. Саме у професійній школі, котра була 
спрямована на формування фахових компетентностей, зародились такі 
специфічні методи підготовки спеціалістів, як проблемний підхід, моделю-
вання, проектування, інтеграція навчальної та дослідницької роботи. 

Український дослідник І.Єрмаков, використовуючи термін «життєвої 
компетентності», зазначає, що школа життєвої компетентності базується 
на нових концептуальних засадах, передусім ідеї життєвотворчості особис-
тості. «Саме ідеї життєвотворчості, плекання дитини як суб’єкта життя 
стануть альфою і омегою нової школи, яка допомагатиме учням оволодіти 
чотирма стрижневими стовпами – навчитися пізнавати життя; життєвої 
компетентності; навчитися жити разом; навчитися жити», – пише вчений 
[1, 14]. 

Європейський досвід компетентнісного підходу до навчання та вихо-
вання особистості закладений вітчизняними науковцями в основу «Загаль-
них критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти» як стратегічна мета дванадцятирічної середньої школи 
[2, 7]. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне зазначити, що 
життя компетентності включає широкий спектр соціальних, комунікатив-
них вмінь, базованих на знаннях, досвіді, цінностях, які формуються у 
процесі навчання та виховання. Відповідно компетентна особистість воло-



діє не лише професійними навичками, високими моральними якостями, 
але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знан-
ня на практиці і брати на себе відповідальність за результати своєї діяльно-
сті. Як свідчить аналіз сучасних досліджень вітчизняної та зарубіжної пе-
дагогіки, компетентнісний підхід у громадянському вихованні передбачає, 
що громадянська компетентність повинна бути одним із найважливіших 
його результатів. 

Отже, важливим завданням навчально-виховного процесу вітчизня-
ної школи є формування у школярів не лише знань, вмінь та навичок, а ба-
гатофункціональних, міжпредметних, базових компетентностей. Це понят-
тя включає як знання, уміння, навички, так і результати навчання, систему 
ціннісних орієнтацій, особливості соціальної поведінки вихованців. 
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