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ВСТУП

Сьогодні ми є не лише свідками, а й безпосередніми учасниками
трансформаційних процесів, що відбуваються у житті суспільства, торкаються усіх
сфер його діяльності, зокрема освітньої сфери як засадничої бази формування
національного благополуччя. Темпи прогресивних змін, практично некерований
процес суспільних переворотів, розпад держав і переіначення геополітичної карти
світу, наукові винаходи та їхнє впровадження у життя вплинули на вимоги, що
стоять перед освітніми системами останніх десятиліть.
Безповоротно зміни, притаманні сучасному соціуму, впливають на розвиток
інформаційного, зокрема й освітянського простору. Інформація сьогодні є
стратегічним продуктом. Відомий сучасний американський філософ Е. Тоффлер,
аналізуючи феномен трансформації сучасних суспільств, стверджує, що «світ, який
швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і технологій, нових
геополітичних відносин, нових стилів життя й засобів сполучення, вимагає зовсім
нових ідей і аналогій, класифікацій і концепцій…» [1, с 14]. Ця позиція відображує
сьогоднішню парадигму суспільного буття та лежить в основі формування освітніх
цілей розвинутих держав світу.
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Протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу та в Україні зокрема
змінювалась суспільна парадигма – від технократичної до індустріальної, від
індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні
інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація,
демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного
інформаційного простору. Темп цих змін зумовив потребу негайно переглянути й
реформувати освіту, оскільки наявні системи не повністю відповідали сучасним
запитам, потребували переорієнтації. Сучасні цивілізаційні виклики у багатьох
країнах закономірно призводять до нового «освітнього буму», до хвилі глибоких
реформ системи освіти.
Незалежно від країни й нації, від людських ресурсів та суспільного устрою
освіта, зокрема й вища, як всі освітні інститути, відіграє важливу роль – готує
людину до професійного життя та творчості, до реалізації себе як особистості в
суспільстві.
Саме тому метою статті є розгляд сутності та значення базових освітніх
компетентностей задля досягнення особистістю життєвого успіху в умовах
сучасного соціуму, що перебуває у стані модернізаційних перемін.
1. ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє під час навчання у
вищому навчальному закладі, беззаперечно, є визначальними. Актуальності набуває
поняття «компетентність студента», що визначається багатьма чинниками, оскільки
саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими
індикаторами, що дозволяють визначити готовність студента-випускника до
професійного життя, до подальшого особистого розвитку й до активної участі в
житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів
сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що
задовольнять потреби інформаційного суспільства, готують молодь до нових
ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння вільно
володіти власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись
до нових потреб ринку праці, управляти інформацією, активно діяти, швидко
приймати рішення, навчатися упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота
сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати у студента вміння
вчитись.
Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу, серед яких
Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Франція, деякі країни
Східної Європи – Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Латвія – розпочали
ґрунтовну дискусію, яка й досі триває на міжнародному рівні, навколо того, як дати
людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної
взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. Як показує аналіз
досвіду освітніх систем багатьох таких країн, одним зі шляхів оновлення змісту
освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції
до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на
компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження.
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Відомі міжнародні організації, що є активними у сфері освіти, серед них –
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського
співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів, останніми
десятиліттями вивчають проблеми, пов’язані з появою компетентнісно-орієнтованої
освіти.
На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей
орієнтує людину у сучасному суспільстві, в інформаційному просторі, у
швидкоплинному розвиткові ринку праці, у процесі подальшого здобуття освіти.
Компетентнісно-орієнтований підхід до формування змісту освіти став новим
концептуальним орієнтиром вищої школи зарубіжжя і породжує безліч дискусій як
на міжнародному, так і на національному рівнях різних країн. Європейські науковці
вважають, що набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на
вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному й культурному
розвиткові особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити
часу. Саме тому важливим є усвідомлення сутності дефініції «компетентність»,
розуміння, які саме компетентності і як необхідно формувати, що має бути
результатом навчання. У багатьох європейських країнах сьогодні внесено зміни до
навчальних програм для створення підґрунтя для того, щоб основні результати
навчання базувались на досягненні учнями, студентами необхідних
компетентностей. Більшість науковців говорять про необхідність визначити,
відібрати та ґрунтовно ідентифікувати обмежений набір компетентностей, які є
найважливішими, інтегрованими, ключовими. Такий підхід дав підстави зарубіжним
науковцям зробити висновок про те, що найвагоміші та найбільш інтегровані
ключові компетентності сприяють досягненню успіхів у житті й підвищенню
якості суспільних інститутів.
На думку експертів, створення умов для набуття необхідних компетентностей
протягом всього життя сприятиме: 1) продуктивності та конкурентоздатності
людини на ринку праці; 2) скороченню безробіття завдяки розвиткові гнучкої
(адаптивної) та кваліфікованої робочої сили; 3) розвиткові середовища для
інноваційних перетворень у умовах глобальної конкуренції.
Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти та уведення їх
вимірників у систему моніторингу якості освіти в європейських країнах
відбувається поступово, супроводжується широким обговоренням та ґрунтовним
науково-дидактичним
інструментарієм.
Оскільки
поняття
ключових
компетентностей багатогранне, його трактування є дискусійним.
Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає поняття
компетентності як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні
шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, ключові
уявлення, опори, або опорні знання.
На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають:
1) спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й соціальні
потреби; 2) наявність комплексу ставлень, цінностей, знань і навичок.
Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття компетентностей як
«здатність застосовувати знання й уміння» (Eurydice, 2002), що забезпечує активне
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використання навчальних досягнень у нових ситуаціях. В останніх публікаціях
ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як поєднання знань, умінь,
цінностей і ставлень, застосовних у повсякденні [5, с. 5]. На конференції
міжнародного рівня, що відбулась за ініціативою ЮНЕСКО та Департаменту
технічної освіти та професійної підготовки Міністерства освіти Норвегії в Осло у
2004 році було запропоновано трактувати компетентність як здатність
застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних
відносинах - ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншим людьми в соціальному
контексті так само, як і в професійних ситуаціях. Компетентність – поняття, що
логічно іде від ставлень до цінностей, від умінь до знань.
Згідно з трактовкою Міжнародного департаменту стандартів для навчання,
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому
поняття компетентності містить набір знань, навичок і переконань, що дають змогу
особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на
досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності [6, с. 1].
Для того щоб полегшити процес оцінювання компетентностей, Департамент
пропонує виділити з цього поняття такі індикатори, як набуті знання, вміння,
навички та навчальні досягнення.
Починаючи з 1980-х років, Організація економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) розгорнула дослідження у цьому напрямі. Фахівці цієї організації
протягом декількох років збирали й аналізували відомості про освіту в різних
країнах з позицій результативності та ефективності, що дало змогу визначити
систему освітніх індикаторів.
Саме країни-члени ОЕСР відзначили, що від 1990-х років у світі бракує
досліджень щодо теоретичних та концептуальних знаннєвих засад, навичок й
компетентностей та співвідношення їх між собою. Організація економічного
співробітництва та розвитку спрямовує нині свою діяльність на проблему
впровадження компетентностей у зміст освіти.
2. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Питання, які поставила ОЕСР перед собою на початку 2001 року, стали
основним орієнтиром рефлексії експертів у процесі визначення поняття ключових
компетентностей [5, c. 4]. Як базові постають такі питання:
– чи можливо визначити перелік компетентностей для успішного життя та
ефективної участі у різних життєвих сферах, зокрема й економічній, політичній,
соціальній і сімейній?
– яка природа таких компетентностей, що їх вирізняє серед інших як ключові
поняття? Як саме їх можна описати та теоретично обґрунтувати? Якими є основні
компоненти ключових компетентностей? Чи лімітованим є перелік ключових
компетентностей?
– чи можливо розглядати ключові компетентності як незалежні поняття, чи їх
слід розуміти як взаємозалежний набір понять?
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– як саме ключові компетентності співвідносяться з соціальними,
економічними та культурними умовами життя? Чи є вони валідними у різних
країнах та регіонах?
– до якої міри можливо ідентифікувати ключові компетентності незалежно від
віку, статі, статусу, професійної діяльності тощо? Чи є компетентності, особливо
важливі для різних періодів життєдіяльності індивідууму?
– якими є наслідки результатів застосування компетенцій у практику соціуму та
якою має бути інтерпретація цих результатів?
Напрацювання ОЕСР ґрунтуються на декількох положеннях, які сьогодні є
засадничими для більшості відповідних досліджень інших установ, організацій і
фахівців, що працюють у цьому напрямі.
Основними є такі положення: 1) формування компетентностей є результатом
взаємодії комплексу різноманітних чинників; 2) сучасне життя вимагає від людини
набуття певного набору компетентностей, які називаються ключовими; 3) вибір
ключових компетентностей має відбуватися на фундаментальному рівні, за умов
врахування актуальних світоглядних ідей щодо взаємодії суспільства й індивідуума;
4) має бути врахований також вплив культурного й інших контекстів суспільства чи
країни; 5) на відбір та ідентифікацію ключових компетентностей впливають
суб’єктивні чинники, пов’язані з самою особистістю: вік, стать, соціальний статус
тощо; 6) визначення та відбір ключових компетентностей потребує широкого
обговорення серед фахівців та осіб з різних соціальних груп.
Тільки за цих умов можна здійснити відбір, ідентифікацію, забезпечити
подальший розвиток ключових компетентностей населення та визначити індикатори
їх розвитку.
З метою певного поступу в атрибуції вищезазначених понять було
започатковано програму «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й
концептуальні засади» зі скороченою назвою «DeSeCo» (1997 рік), яку
запропонувала група експертів з різних галузей – освіти, бізнесу, праці,
представники міжнародних, національних освітніх, державних та недержавних
організацій тощо. Ця програма («DeSeCo») зробила результативну спробу
систематизувати й узагальнити досвід багатьох країн.
Експерти програми зазначають, що останнім часом проблема розвитку
особистісних здібностей є найактуальнішою. В цьому контексті розглядаються
особисті досягнення учнів – результати навчальної діяльності.
Інтерес до навчальних успіхів протягом шкільних років зосереджується
навколо таких паралелей: що учень знає – як багато він уміє зробити, як
співвідносяться здібності учня з освітніми цілями (ефективність освітніх систем) та
наскільки результати навчання відповідають вхідним ресурсам (результативність
освітніх систем).
Ці співвідношення важливі не тільки для визначення, чого навчати дітей і
молодь, а й для вибору ефективних шляхів та форм навчання, від яких залежить
набуття учнями найскладніших інтегрованих умінь і ключових компетентностей
(див. рис. 1).
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Рис. 1. Компетентність, орієнтована на потреби («DeSeCo», 2002).
На думку експертів «DeSeCo», компетентність виявляється в діяльності
особистості у різних контекстах (наприклад, у соціально-економічному та
політичному оточеннях). При цьому не тільки школа є відповідальною за набуття
особистістю необхідних компетентностей; на їх формування впливають сім’я,
робота, мас-медіа, релігійні та культурні організації тощо.
Експерти «DeSeCo» запропонували створити інформаційну базу (за принципом
порівняння), яка буде корисним ресурсом для розроблення стратегії освітянських,
соціальних та економічних секторів. Вони переконані, що така порівняльна
інформативна база дасть змогу визначити механізм впливу тих чи інших
компетентностей на розвиток ринку праці, соціальні процеси в країні. Моніторинг
наявних рівнів компетентностей слугуватиме важливим показником ефективності
освітньої системи [3, с. 8]. Важливим є те, що, з огляду на перспективу, набуття
особистістю необхідних життєвих (ключових) компетентностей важливе для неї,
оскільки вони сприятимуть: 1) участі у створенні демократичних засад суспільства;
2) соціальному взаєморозумінню та справедливості; 3) дотриманню прав людини й
автономії всупереч глобальній нерівності та нерівним можливостям, індивідуальній
маргіналізації.
Отже, поняття ключових компетентностей (key competencies) (OECD)
застосовується для визначення таких, що дають змогу особистості ефективно діяти
у багатьох соціальних сферах, роблять внесок у поліпшення якості суспільного
буття, сприяють особистому успіхові, що може бути застосовано до багатьох
життєвих сфер. Ключові компетентності становлять основний набір
найзагальніших понять, які слід деталізувати у комплекс знань, умінь, навичок,
цінностей та відношень за навчальними галузями й життєвими сферами школярів.
Одним із найважливіших теоретичних узагальнень дискусії навколо поняття
ключових компетентностей стало визначення представниками OECD трьох
категорій ключових компетентностей як концептуальної бази. Ними стали:
1) автономна діяльність; 2) інтерактивне використання засобів навчання; 3) вміння
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функціонувати в соціально гетерогенних групах. Рисунок 2 презентує уявлення
OECD про структуру трьох категорій ключових компетентностей, у якій
демократичні принципи й індивідуалізм є основними рисами, що розглядаються з
інтернаціональної позиції.

Рис. 2. Інтегрований підхід до визначення трьох категорій ключових
компетентностей „DeSeCo”, 2002.
Як вважають експерти OECD, така класифікація визначає критерії, на яких
базуються основні переліки ключових компетентностей. Розгляньмо детальніше ці
категорії.
Автономна дія передбачає дві чільних ідеї: вільний розвиток особистості й
автономність вибору та дії у визначеному контексті. Ключові компетентності, що
належать до цієї сфери:
– здатність захищати і дбати про відповідальність, права, інтереси та потреби
інших, що передбачає вміння робити вибір з позицій громадянина, сім’янина,
робітника, споживача тощо;
– здатність складати і здійснювати плани й особисті проекти дозволяє
визначити та обґрунтовувати цілі, що співвідносяться із власними цінностями та є
сенсом життя;
– здатність діяти в значному/широкому контексті означає, що особа
усвідомлює, як функціонують різні системи (контексти), знаходить власну позицію
в них, бачить взаємодію багатьох чинників у своїх діях та можливі наслідки таких
дій.
Інтерактивне використання засобів передбачає розуміння низки прийомів, що
дають змогу особистості ефективно взаємодіяти з навколишнім світом:
– здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку й тексти означає
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ефективне використання мов і символів у різноманітних формах та ситуаціях для
досягнення цілей, розвиткові знань та власних можливостей. Це допомагає розуміти
світ, брати участь у діалоговому спілкуванні, ефективно взаємодіяти з оточенням;
– здатність застосовувати знання й інформаційну грамотність означає
ефективне використання інформації і знань, дає змогу особистості їх сприймати та
застосовувати, використовувати їх як основу для формування власних можливих
варіантів дії, позицій, прийняття рішень та активних дій;
– здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології передбачає не тільки
технічні здібності, ІКТ-вміння, а й обізнаність у застосуванні нових форм взаємодії
з використанням технологій. Ця компетентність допомагає особистості
пристосувати власну поведінку до змін у повсякденному житті.
Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах передбачає здатність
жити та взаємодіяти з іншими, що пов’язано з полікультурним суспільством у
широкому сенсі (взаємодія з людьми, що спілкуються інакшими мовами,
відрізняються за поглядами тощо). Це вміння є важливим для взаємодії з
суспільством, де інші культура, цінності, соціально-економічне підґрунтя:
– здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє індивідуумові проявляти
ініціативу, підтримувати й керувати власними взаєминами з іншими;
– здатність співпрацювати дозволяє людині разом домагатися спільних цілей;
– здатність розв’язувати конфлікти дає змогу людині сприймати конфлікти як
один з аспектів людських взаємин, налагоджувати себе на конструктивного долання
їх.
Процес, що відбувався завдяки програмі «DeSeCo», дав змогу країнамучасницям (понад 18 країн) визначити перелік ключових компетентностей для
кожної з них.
Країни-члени OECD також зробили перші спроби оцінити компетентності через
міжнародні тести PISA (Involvement of EU Member States in Large-scale International
Studies on Educational Studies on Educational Attainment. Зокрема, 2000 року саме до
міжнародних тестів PISA було закладено оцінювання наскрізних компетентностей,
як, наприклад, мотивація учнів, деякі аспекти ставлення до навчання, вміння
використовувати комп’ютер, саморегуляційне навчання. Окрім того, було
розроблено план такої роботи впродовж 2000–2006 pоків. На майбутнє було
заплановано продовжити нинішню практику з проведення іспитів щодо навичок
розв’язувати проблеми та ІКТ-навичок.
Базуючись на численних дослідженнях, міжнародні експерти окреслюють
основні критерії [5, с. 4], які є засадничими для визначення та відбору ключових
компетентностей, а саме: 1) ключові компетентності є результативними та
досягненню високого соціального рівня на шляху до успішного життя та
розвиненого суспільства; 2) ключові компетентності є відповідними засобами щодо
важливих, складних потреб та викликів у широкому контексті; 3) ключові
компетентності є визначальними для успішної соціалізації особистості.
Аналіз різних підходів до визначення поняття «ключові компетентності», які
склались завдяки зусиллям міжнародних освітніх інституцій, уможливлює
відзначити, що дискусія, котра триває впродовж останніх 10–15 років, дала змогу
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багатьом країнам зробити власні узагальнення й визначення, однак основна роль у
розробленні проблем ключових компетентностей належить міжнародним
організаціям. Саме вони спробували узагальнити доробок педагогів з різних країн
світу.
В результаті розгляду, проведеного в обсягах цього дослідження, було
виявлено, що:
1) виокремлення та визначення поняття «ключові компетентності» пов’язане зі
зміною освітньої парадигми та з кінцевим результатом будь-якого освітнього
процесу чи набутого досвіду;
2) за означенням багатьох міжнародних експертів, поняття «ключові
компетентності» містить у собі систему умінь, навичок, цінностей, інших чинників,
що становлять особистісні й суспільні аспекти життя та діяльності людини і від
яких залежить особистий та суспільний прогрес;
3) найдетальніше класифікацію ключових компетентностей стали розглядати
країни-члени ОЕСР – Організації економічного співробітництва та розвитку –
шляхом широких дискусій серед світової педагогічної громадськості.
Запропоновану класифікацію багато країн прийняли як стратегічну умову для
впровадження освіти протягом життя. Концептуальні положення, що стосуються
набуття ключових умінь і компетентностей, увійшли до рекомендацій міжнародної
спільноти (Біла книга, яку розробила Європейська Комісія, 1996; Меморандум з
освіти впродовж життя, 2000; План дій Євросоюзу та Ради Європи, 2002; План дій з
навичок та мобільності Єврокомісії, 2002).
Українська освіта тільки починає оперувати поняттям компетентності в тому
сенсі, який пропонують європейські країни. Як зазначають міжнародні експерти,
значну роль у визначенні ключових компетентностей відіграє контекст їх
застосування. Незалежно від країн і суспільств громадяни виконують однакові
функції впродовж життя. Оскільки основна маса дорослих є водночас працівниками
й студентами, батьками та піклувальниками, учасниками різноманітних видів
дозвілля, політичної, культурної та інших видів діяльності, основна функція
суспільства – дати змогу всім громадянам стати повноцінними членами цих
різноманітних громад. Тобто наскрізний та універсальний характер всіх категорій
ключових компетентностей є сприятливим для всіх.
Окресливши основні підходи до визначення поняття ключових
компетентностей, зарубіжні експерти виділяють основну їхню рису: ключові
компетентності мають бути сприятливими для всіх членів суспільства, тобто
відповідними всім незалежно від статі, класу, раси, культури, сімейного стану та
мови.
Окрім того, ключові компетентності мають бути узгодженими не тільки з
етнічними, економічними та культурними цінностями й конвенціями певного
суспільства, а й бути суголосними пріоритетам та цілям освіти, мати особистісноорієнтований характер.
На рівні кожного університету компетентнісний підхід проголошено як один із
основних напрямів стратегії власного розвитку. Основними ідеями цього підходу ми
вважаємо:
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– компетентність є ключовим поняттям, оскільки воно, по-перше, поєднує у
собі інтелектуальний і навичковий складники освіти; по-друге, у понятті
компетентності закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти, сформованого «від
результату» («стандарт на виході»); по-третє, ключова компетентність є
інтегративною за природою, тому що вона містить низку однорідних чи близьких
умінь і знань, що належать до широких сфер культури та діяльності (інформаційної,
правової тощо);
– цей підхід не є цілком новим для вищої школи, оскільки орієнтація на
освоєння умінь, способів діяльності і, тим більше, узагальнених способів діяльності
існувала як напрям розвитку педагогічних досліджень і практики, однак не була
провідною. Тому сьогодні для реалізації компетентнісного підходу потрібно
опиратися на міжнародний досвід, власний досвід міжнародної співпраці,
враховуючи необхідність адаптування до традицій і потреб України;
– не слід протиставляти компетентності знанням чи вмінням і навичкам.
Поняття компетентності ширше за поняття знання, уміння, навички; воно містить їх
у собі (хоча, зрозуміло, не йдеться про компетентність як просту адитивну суму
«знання – уміння – навички»), це поняття трохи іншого значеннєвого ряду;
– поняття компетентності охоплює не тільки когнітивний і операційнотехнологічний складники, а й мотиваційний, етичний, соціальний та поведінковий.
Воно містить результати навчання, систему ціннісних орієнтацій, звички тощо;
компетентності формуються в процесі навчання, але й під впливом родини, друзів,
роботи, політики, релігії, культури. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного
підходу залежить від загальної освітньо-культурної ситуації, у якій живе й
розвивається студент.
ВИСНОВКИ

Сьогодні ми дійшли висновку, що спроби відповісти на виклики сучасності
донедавна зводилися до зміни змісту вузівської освіти шляхом внесення або
вилучення тих чи інших тем з чинних навчальних програм, тоді як так звані
«підвалини наук» залишалися незмінними. Ця тенденція зберігається в державних
освітніх стандартах і тестах для зовнішнього незалежного оцінювання. Проте такі
зміни призводять лише до кількісного збільшення обсягу знань з окремих
навчальних дисциплін, до надмірного навантаження на пам’ять студента, введення
до навчальних планів предметів, властивих професійній освіті. Вочевидь є потреба
послідовно перейти від нинішнього навчально-предметного змісту освіти до іншого
її сенсу – особистісно-орієнтованого, діяльнісного, що ґрунтується на засвоєнні й
розвитку універсальних способів вивчення світу. Тобто, компетентнісний підхід
полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і
навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти,
застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної
діяльності та соціальної практики. Перспективність компетентнісного підходу
полягає в тому, що він передбачає високу готовність випускника вищого
навчального закладу до успішної діяльності у різних сферах.
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Разом з цим, у процесі впровадження компетентнісного підходу виникло кілька
запитань, які потребують переусвідомлення та обґрунтування. А саме:
1) як різні академічні дисципліни можуть забезпечити розвиток розуміння та
формування ключових компетентностей?
2) які ключові компетентності є необхідними для того, щоб діяти в різних
сферах життя, зокрема економічній, політичній, соціальній, сімейній, є потрібними
для публічних та особистих відносин, для особистісного розвитку?
3) як можуть бути описані та теоретично обґрунтовані ці компетентності та які
емпіричні дослідження можуть підтвердити їх вагомість?
4) чи може кожна з ключових компетентностей розглядатись (формуватись)
окремо чи вони є взаємозалежними і особистість набуває їх тільки у певному
комплексі? Як вони пов’язані одна з одною?
5) до якого рівня ключові компетентності є незмінними, як вони обумовлені
суспільними атрибутами (соціальними, економічними, культурними)? Чи мають
вони певні регіональні особливості залежно від соціально-економічного та
культурного регіонального контексту?
6) чи можливо ідентифікувати ключові компетентності незалежно від віку,
статі, статусу, професійної діяльності особи? Чи є певні компетентності
важливішими на тому чи іншому етапі життя людини і якщо так, то які саме?
Наприклад, чи є для людини потрібними одні й ті ж універсальні компетентності,
коли вона молода і тільки обирає професію, коли вона створює сім’ю, коли вона
дбає про професійне зростання і кар’єру або йде на пенсію?
7) що саме наукове обговорення проблеми компетентностей додає до науки та
практики? Які висновки щодо стратегії й тактики освіти воно зумовлює? Якщо різні
фахівці розглядають ці проблеми, чи потрібно виробляти загальні критерії та
спільне бачення?
8) якою є роль теорії та практики у визначенні, відборі й описі ключових
компетентностей? Які політичні, економічні, соціальні, культурні чинники на це
впливають та як саме? У чому полягає функція освіти з її визначеними установами
та процесами у розвиткові ключових компетентностей? Яким є вплив інших
потенційних джерел на набуття компетентностей (як друзі, батьки, робочий
колектив, релігійні та культурні установи й організації)? Якою є роль державної
політики в розвиткові компетентностей населення?
9) якими є індикатори та їх інтерпретація задля вимірювання рівнів
компетентності учнів і населення країни?
Саме у відповіді на ці питання у комплексі полягають перспективи подальших
розвідок з проблеми сутності та значення компетентностей у процесі
життєдіяльності індивідуума.
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