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Проаналізовано документи міжнародних організацій, що стосуються 

професійної діяльності, працевлаштування, компетентностей і 

ринку праці. Виділено ключові компетентності, необхідні фахівцям 

для успішного життя і професійного розвитку Серед них — «м'які 

навички» (критичне мислення, креативність, взаємодія з іншими 

людьми, формування власної думки і прийняття рішень) і 

грамотність (мовна, математична, цифрова, соціальна, 

громадянська, підприємницька). Важлива також компетентність 

культурної обізнаності та самовираження. 
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Проанализированы документы международных организаций, 

касающиеся профессиональной деятельности, трудоустройства, 

компетентностей и рынка труда. Выделены ключевые 

компетентности, необходимые специалистам для успешной жизни и 

профессионального развития. Среди них - «мягкие навыки» 

(критическое мышление, креативность, взаимодействие с другими 

людьми, формирование собственного мнения и принятия решений) 

и грамотность (языковая, математическая, цифровая, социальная, 

гражданская, предпринимательская). Важна также компетентность 

культурной осведомленности и самовыражения. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональное развитие, 

специалист. 

International organizations' documents related to professional activities, 

empbyment, competences and the labour market are analysed Key 

competencies need by professionak for a successful tile and professional 

devebpment are singed out Among them there are soli skilk (critical 

thinking creativity, interaction with other people, formation of own opinion 

and decision-making) and literacy (language, mathematical digital social 

civic, entrepreneurial). The competence of cultural awareness and self-

expression is atso important 
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виживання людства в умовах сьогодення й майбуття. На підтвердження цієї 

тези наведемо документ Всесвітнього Економічного Форуму «Майбутнє 

професійної діяльності, працевлаштування, компетентностей та ринку праці в 

умовах четвертої індустріальної революції». У 2015 р. в Давосі було окреслено 

перелік 10 основних компетентностей, що будуть потрібні фахівцям для 

успішного життя і професійного розвитку в 2020 р. До них віднесено: 

комплексне багаторівневе вирішення проблем (Complex problem solving); 

критичне мислення (Critical thinking); креативність в широкому сенсі 

(Creativity); уміння керувати людьми (People management); взаємодія з іншими 

людьми (Coordinating with others); емоційний інтелект (Emotional intelligence); 

формування власної думки та прийняття рішень (Judgment and decision-making); 

клієнтоорієнтованість (Service orientation); уміння вести переговори 

(Negotiation); когнітивна гнучкість (Cognitive flexibility) [3]. 

Зрозуміло, що ці компетентності необхідно формувати як у молодого 

покоління громадян у процесі здобуття базової освіти і професійної підготовки, 

так і в дорослого населення впродовж неперервного професійного розвитку. З 

цією метою вже у січні 2018 р. Європейською Комісією та Радою Європи 

схвалено оновлену редакцію Рекомендацій з ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя. Визначено 8 ключових компетентностей: 

грамотність (Literacy competence); мовна компетентність (Languages 

competence); математична компетентність і компетентність у природничих 

науках та інженерії (Mathematical competence and competence in science, 

technobgy and engineering); цифрова компетентність (Digital competence); 

особиста, соціальна і навчальна компетентність (Personal, social and learning 

competence); громадянська компетентність (Civic competence); підприємницька 

компетентність (Entrepreneurship competence); компетентність культурної 

обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence) [1]. 

Вивчення зазначених переліків компетентностей переконує, що в них 

поєднуються як професійні, так і особистіші компетентності. І це не дивно, 

адже вони суттєво взаємопов'язані між собою. Не дарма у додатках до 

Рекомендацій ЄС розміщено розділ про важливість таких особистісних 

утворень як креативність та інноваційність. У цьому розділі також 

наголошується на декількох дуже важливих, на нашу думку, рисах характеру: 

допитливості й наполегливості. Водночас, дослідження Організації 

економічного співробітництва і розвитку, результати якого опубліковано ще в 

2015 p., засвідчують: емоційні й комунікативні якості людини визначають 

життєвий успіх не менше, а ніж когнітивні здібності. Такі особистіші 

характеристики людини (soft skills - «м'які» навички), що уособлюють 

цілеспрямованість, високу самооцінку, комунікабельність, наполегливість, 

уміння планувати, є надзвичайно важливими для досягнення професійного 

успіху. 

Крім того, у 2018 р. Римський клуб представив нову ювілейну доповідь 

«Соте On! Капіталізм, короткозорість, населення і руйнування планети». У 

цьому документі зосереджено чимало орієнтирів на розвиток майбутнього 

глобального суспільства. Один із розділів має назву «Освіта для майбутнього», 

в якому наголошується на винятковому значенні інтегрального мислення -

особистішої якості, що визначатиме здатність людства до виживання і 

взаємодії у майбутньому, на відміну від системного аналітичного мислення. 

Автори відзначають, що розвитку системного мислення недостатньо, 

оскільки «в системному мисленні зберігається тенденція розглядати 

реальність у досить механістичних категоріях, нездатних схопити її природню 

цілісність». Натомість, інтегральне мислення здатне «сприймати, 

організовувати, узгоджувати і об'єднувати окремі фрагменти і досягати 

справжнього розуміння оточуючої дійсності» [2]. 

Таким чином, із проаналізованих міжнародних документів, що стосуються 

професійної діяльності, працевлаштування, компетентностей та ринку праці 

можемо виокремити дві категорії ключових компетентностей: м'які навички: 

критичне мислення, креативність, взаємодія з іншими людьми, формування 

власної думки та прийняття рішень, тощо; грамотність: мовна, математична, 

цифрова, соціальна, громадянська, підприємницька, культурна обізнаність і 

самовираження. 
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