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ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА
«КОМПЕТЕНТНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Стаття присвячена аналізу поглядів науковців на проблему
запровадження компетентнісного підходу та теоретичному аналізу
понять «компетенція» й «компетентність». Встановлено
взаємозв’язок між цими поняттями й обґрунтовано їх розмежування.
Ключові слова: підхід, компетентнісний підхід, компетенція, компе"
тентність.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Зміни, які відбуваються
у сучасному соціальнокультурному житті суспільства, швидкий плин
науковотехнічної революції, інформатизованість відносин
накладають свої відбитки на освіту та зумовлюють необхідність
реформування й перегляду змісту освіти, «підлаштування» його до
сучасних вимог та потреб суспільства. Входження України в
Європейське освітнє середовище, інтеграція національної системи
освіти у світову та орієнтація на європейські й світові стандарти,
зумовили впровадження до змісту сучасної освіти компетентнісного
підходу, сутність якого розкривається через поняття «компетенція»
та «компетентність». Однозначності серед науковців щодо
трактування цих понять, на даний час, немає, відсутні й
загальноприйняті дефініції цих термінів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем та
завдань компетентнісного підходу знаходимо у працях В.І. Байденка,
А.Г. Бермуса, І.А. Зимньої, В.А. Козирьова, В.В. Краєвського,
Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової, О.В. Овчарука, О.І. Пометуна,
Р. Уайта, А.В. Хуторського та інших. Теоретичному аналізу понять
«компетенція», «компетентність» присвячені роботи М.С. Головань,
О.А. Грішнова, В.О. Калініна, О.В. Кучай, Н.В. Нагорної,
В.Т. Лозовецької, Н.М. Перевознюк, В.С. Плохій, Г.Г. Руденко та
інших.
Однак, не дивлячись на певну вивченість даної проблеми, серед
науковців досі триває дискусія щодо визначення змісту й суті понять
«компетенція», «компетентність», встановлення їх складових
компонентів та взаємного співвідношення. Не зважаючи на вимоги
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наукової методології щодо термінологічної однозначності трактувань
понять, у різних наукових працях дані поняття трактуються по
різному: в одних – розрізняються, в інших – ототожнюються. Деякі
суттєві аспекти даного питання досі залишаються до кінця не
розкритими, що і визначає необхідність подальшого дослідження цієї
проблематики.
Мета статті – розкрити зміст компетентнісного підходу у вищій
технічній освіті, провести теоретичний аналіз різних поглядів щодо
трактувань понять «компетенція», «компетентність», розкрити їх суть
та встановити взаємне співвідношення.
Виклад основного матеріалу. Поняття «компетентнісна освіта»
виникло в США і ґрунтувалося на вивченні педагогічного досвіду
передових учителів. Термін «компетентнісний підхід» розроблений
американськими вченими в 60х роках минулого століття, а в 70х
роках включений до професійних освітніх програм США та у 80х
роках до професійних підготовчих програм Великобританії та
Німеччини (Бовден Дж., 2001).
Свій розвиток та подальше продовження компетентнісний підхід
мав у 1997 році у програмі «Визначення та відбір компетентностей:
теоретичні й концептуальні засади» (скорочено «DeSeCo») в рамках
Федерального статистичного департаменту Швейцарії та
Національного центру освітньої статистики США й Канади (Стратегія
реформування освіти в Україні, 2003).
Поняття «підхід» у навчальнометодичній та науковій літературі
використовують у різних значеннях: «професійний підхід»,
«індивідуальний підхід», «компетентнісний підхід», «гендерний
підхід» тощо. Як правило, цей термін, не визначається дослідниками
як окреме поняття.
Підхід – сукупність способів, прийомів у навчанні, розгляд чого
небудь (явищ, об’єктів, процесів) та вплив на когонебудь (Виготский
Л. С., 1984).
Поняття «підхід» визначається І.А. Зимньою як певна позиція,
точка зору, що має на меті дослідження, проектування та організацію
освітньої діяльності. Підхід визначається деякою ідеєю, концепцією
і зосереджується на основних для нього одній чи двохтрьох
категоріях (Зимня І. А., 2003, с. 36).
У своєму дослідженні, при розумінні «підхід», будемо керуватися
визначенням В.В. Маткіна, який вважає, що «підхід» (у педагогіці) є
особливою формою пізнавальної і практичної діяльності людини і
може розумітися як аналіз педагогічних явищ під певним кутом зору,
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як стратегія дослідження освітнього процесу, як базова ціннісна
орієнтація, що визначає позицію педагога (Маткін В. В., 2002, с. 38).
За визначенням А.В. Хуторського: «Компетентнісно орієтований
підхід – підхід до організації навчальновиховного процесу,
спрямований на набуття особистості певної суми знань і досвіду, що
дають змогу їй робити висновки про щось, переконливо висловлювати
власні думки, діяти адекватним чином у різних ситуаціях»
(Хуторський А. В., 2003, с.61).
На нашу думку, компетентнісний підхід у вищій технічній освіті
орієнтований на всебічний розвиток й підготовку студента до його
професійної діяльності не лише як компетентного фахівця, а й як
високо вихованої, освіченої особистості і передбачає отримання ним
як знань, умінь, навичок так і здатності до постійного
самовдосконалення, самоосвіти, прийняття креативних рішень та
розвитку гуманістичних цінностей.
Компетентнісний підхід у вищій освіті спрямований на розвиток
та вдосконалення різних видів компетенцій та компетентностей у
студента. Тому, одним із завдань нашого дослідження є визначення
суті понять «компетенція»та «компетентність», встановлення їх
співвідношення.
Щоб глибше зрозуміти неоднозначність та багатотрактовність
зазначених понять, звернемося до тлумачних та енциклопедичних
словників.
Поняття «compete» латиноросійський словник трактує як
відповідати, бути здатним, годящим, а поняття «competentia» – як
відповідність, узгодженість (Дворецький І. Х., 1976).
Словник іншомовних слів: компетентність – обізнаність,
поінформованість, авторитетність; компетенція – коло повноважень
якоїнебудь організації або особи; коло питань, з яких дана особа має
певні знання, досвід, повноваження (Морозов С. М., 2000, с. 282).
«Competence», у перекладі з англійської, означає: уміння,
здатність; компетенція, компетентність, здатність (Фелла П., 2001,
с.563).
Тлумачні словники англійської мови дають цим поняттям
наступних значень: достатність, відповідність, уміння виконувати
певне завдання, роботу та обов’язок; загальні уміння та навички,
розумові здібності (Тлумачний словник англійської мови, 1993,
с.200).
За великим тлумачним словником сучасної української мови:
компетенція – гарна обізнаність із чимнебудь; коло повноважень
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певної організації або особи. Компетентний – який має достатній
рівень знань в якійнебудь галузі; кваліфікований, ґрунтується на
знанні, з чимнебудь гарно обізнаний, тямущий (Бусел В. Т., 2002,
с.445).
У деяких наукових працях, терміни компетенція і компетентність
вживаються як синоніми (Дж. Равен), у інших вони чітко
розмежовуються (В.В. Краєвський, А.В. Хуторський).
На думку Н.В. Нагорної, така невідповідність виникла в наслідок
неточного перекладу рекомендацій Ради Європи, коли англійське
«сompetency» помилково перекладалося на співзвучне компетенція.
Причиною цього є відповідність двох українських еквівалентів:
компетенція і компетентність, одному англійському – сompetency(е)
(Нагорна Н. В., 2007, с.266).
М.С. Головань відзначає, що в англомовних джерелах
застосовується також слово «сompetency», яке має ті самі значення,
що й «сompetencе». Крім того, на основі аналізу етимологічної
інформації тлумачного словника, «сompetency» походить від
латинського competentia, а це означає, що його потрібно перекладати
як «компетенція» (Головань М. С., 2011, с.225).
Н.В. Бібік, також, вважає однією з причин не точний переклад з
іноземної мови: «запозичення термінології із зарубіжних видань через
неточність перекладу внесло безліч непорозумінь у з’ясуванні явищ,
які … не є новими ні для української термінолексичної традиції, ні
для педагогічної дійсності» (Бібік Н. В., 2004, с. 46).
На основі аналізу наукової літератури, наведемо основні підходи
до трактування понять «компетенція» та «компетентність». Так, під
поняттям «компетенція» вчені розуміють:
· сукупність взаємозалежних якостей особистості (знання,
уміння, навички, способи діяльності), що задаються до певного кола
предметів і процесів та необхідних для якісної, продуктивної
діяльності щодо них (О.В. Кучай);
· інтегративне поняття, що містить такі аспекти: готовність до
ціле покликання; готовність до оцінювання, готовність до дії,
готовність до рефлексії (О.І. Пометун);
· об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, умінь
і навичок, ставлень тощо у певній сфері діяльності людини як
абстрактного носія (за матеріалами дискусій, організованих в рамках
проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівнийрівному»);
· деяка відчужена, наперед задана вимога до підготовки особи
(властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед задана
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вимога щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері
(М.С. Головань).
Поняття «компетентність» розуміють як:
· якість особистості або сукупність якостей, мінімальний досвід
діяльності в заданій сфері (В.Д. Шадриков);
· вміння мобілізувати в конкретній ситуації отримані знання та
досвід, з врахуванням зовнішніх обставин; деяка загальна здатність
людини, що базується на його знаннях, досвіді, цінностях і здібностях
та яка не зводиться ні до конкретних знань, ні до навичок, а
проявляється як можливість встановлення зв’язку між знанням та
ситуацією (С.Е. Шишов);
· здатність застосовувати знання та уміння ефективно й творчо
в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що передбачають
взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в
професійних ситуаціях; поняття, що логічно походить від ставлень
до цінностей; та від умінь до знань (Quality education and competencies
for life);
· рівень готовності застосування знань, умінь, навичок в різних
ситуаціях (Л.К. Ильяшенко);
· спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність,
виконувати завдання або роботу; набір знань, навичок і ставлень, що
дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні
функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній
галузі або певній діяльності (Дж. Спектор);
· поєднання відповідних знань і здібностей, що дають підставу
обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній; володіння
людиною відповідною компетенцією, що включає його особисте
ставлення до неї та предмета діяльності (А.В. Хуторський).
На думку В.О. Калініна, компетентність є більш широке поняття,
яке характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, а її
досягнення відбувається через здобуття необхідних компетенцій, що
складають мету професійної підготовки фахівця (Калінін В. О., 2005,
с.8).
З ним не погоджується М.С. Головань, стверджуючи, що поняття
«компетенції» пов’язане зі змістом сфери діяльності, а
«компетентність» завжди стосується особи, характеризує її здатність
якісно виконувати певну роботу. Ці поняття «знаходяться у різних
площинах» (Головань М. С., 2011, с. 230).
О.В. Кучай зазначає, що компетентність – володіння людиною
відповідною компетенцією, що охоплює його особисте ставлення до
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неї та предмета діяльності. Дослідник наголошує, що хоча поняття
компетентність і компетенція розмежовані у визначенні, однак
сукупно вони відображають цілісність і збірну, інтеграційну суть як
результату освіти, так і результату діяльності людини (Кучай О. В.,
2009, с. 45).
Встановлюючи співвідношення між поняттями «компетенція» й
«компетентність», зазначаємо необхідність їх розмежування. На
основі того, що компетенція визначається певною організацією,
установою, державою як наперед задана вимога до знань, умінь,
навичок, якими повинна володіти особистість, для успішної
діяльності в межах тієї сфери, де ця діяльність буде здійснюватися.
Компетнтність, в свою чергу, є надбанням самої особистості, визначає
якісний рівень, засвоєння в наслідок навчання, знань, умінь навичок
та здатності застосувати їх, на основі власного досвіду, в процесі
здійснення певної діяльності. Компетенція пов’язана з певним видом
діяльності, тоді як компетентність – з особистістю, з її внутрішніми
якостями та здібностями.
Компетенція «на пряму» пов’язана з компетентністю, оскільки
конкретно окреслює те наперед задане коло питань і в тій сфері
діяльності, з якими повинна бути добре обізнана, т. т. компетентна,
особистість. Іншими словами, компетенція є певним, заздалегідь
визначеним, набором знань, умінь, навичок, а компетентність –
якісною характеристикою їх засвоєння, що проявляється в процесі
практичної діяльності.
Висновок. Застосування компетентнісного підходу у вищій
технічній освіті спрямований на перехід до нових галузевих
стандартів, створює передумови для більшого зближення результатів
освіти до потреб суспільства та вимог ринку праці.
Проведений аналіз різних підходів до трактування та розуміння
понять «компетенція» та «компетентність», дає можливість зробити
висновок, про необхідність розрізнення цих понять. Так, під
компетенцією слід розуміти певну сферу, коло діяльності, наперед
визначену систему питань щодо яких особистість повинна бути добре
обізнана, тобто володіти певним набором знань, умінь, навичок та
власного до них ставлення. Компетентність – якість особистості, її
певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних
засадах і проявляється в критичний момент за рахунок вміння
знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних
рішень нагальної проблеми.
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Перспективи подальших досліджень. Подальших досліджень
потребує проблема розкриття суті математичної компетентності
майбутнього інженерабудівельника у процесі фахової підготовки та
встановлення місця математичної компетентності у загальній системі
компетентності.
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ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена анализу взглядов ученых относительно проблемы
внедрения компетентностного подхода и теоретическому анализу
понятий «компетенция» и «компетентность». Установлена
взаимосвязь между этими понятиями и обосновао их разграничение.
Ключевые слова: подход, компетентностный подход, компетенция,
компетентность.
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