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На сучасному етапі розвитку освіти компетентнісний підхід (СВЕ- 
підхід) вважається дослідниками одним з універсальних, що сприяє до
сягненню освітньої мети. Освітня мета за останні десятиліття суттєво не 
змінилась, проте зазнали значних змін зміст освіти, засоби навчання то
що. Впровадження компетентнісного підходу в систему доуніверситет- 
ської підготовки вплине на зміни в її методології, що тягне за собою від
повідні зміни в методичному підході, оціночній діяльності, організацій
ному процесі. Це, безумовно, впливатиме в цілому на розвиток системи 
доуніверситетської підготовки.

Якщо у XX ст. отриманих знань особистості вистачало майже на все 
життя, і тому парадигма, що забезпечувала знаннями, уміннями та нави
чками, відповідала вимогам часу, то сучасна модель світу орієнтована на 
швидкі зміни завдяки прискоренню інформаційних потоків, що спричи
няє зростання темпу розвитку різних наукових галузей, їх інтеграції й 
одночасно поглиблення та диференціацію, а також упровадження інно
вацій у життя. Звідси випливає, що життєвий цикл знань і, відповідно, 
умінь та навичок значно скоротився. Тому учорашніми знаннями учити 
сьогодні працювати завтра є неефективним. Отже, виникла потреба у 
пошуку та застосуванні нової парадигми, яка орієнтована на такі харак
теристики і якості, що відповідають сучасній, а в ідеалі -  перспективній 
моделі розвитку суспільства й світу в цілому. В основі однієї з таких 
парадигм знаходиться компетентнісний підхід.

У педагогічній науці вивчаються та розглядаються різні аспекти 
компетентнісного підходу, складові, характеристики та можливості їх 
застосування в освітньому процесі. Проте й досі не існує досконалої ви
вченості та єдиної методології з проблем їх вивчення і застосування і, як 
наслідок, виникає фрагментарність методичного забезпечення в освіті на 
всіх її рівнях. Це тягне за собою низку проблем, пов’язаних із реалізаці
єю компетентнісного підходу в освітньому процесі. Для визначення вла
сної точки зору та побудови концепції компетентнісного підходу в сис
темі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спе
ціальностей розглянемо найбільш поширені в сучасній педагогіці моделі 
компетентнісного підходу.
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Відразу необхідно зазначити, що компетентнісний підхід не є но
вим, оскільки історія його в освіті починається з середини XX ст. Значну 
увагу на нього почали звертати тоді, коли стало зрозуміло, що неможли
во забезпечити знаннєвою парадигмою сучасний соціальний запит, а, 
отже, й сучасні освітні цілі. Актуальність компетентнісного підходу зу
мовлена певними причинами, об’єктивно існуючими у соціальному се
редовищі не тільки окремої держави -  вони стосуються сьогодні вже 
світу в цілому. По-перше, сучасна функція знань зводиться до обслуго
вування певних сторін буття, тобто вони відіграють роль засобів для 
досягнення поставлених цілей. По-друге, швидкість розвитку знань та їх 
зростаюча кількість не залишає шансу на їх якісне засвоєння в освітньо
му процесі. По-третє, динаміка розвитку наукового та технічного про
гресу має зворотну сторону -  швидке старіння знань, що не може їх ро
бити метою в освіті, як це було у попередні періоди розвитку освіти. 
Освіта стала перед вибором: навчати знанням (певному набору законів, 
понять тощо) -  кількісний шлях, або навчати способам їх добування та 
застосування для досягнення поставлених цілей -  якісний шлях.

Знаннєва парадигма, орієнтована на накопичування знань, умінь, 
навичок не справляється сьогодні із завданням якісного шляху. Звідси 
з’явилась необхідність у методологічному обґрунтуванні якісного шля
ху. Відмітимо, що компетентнісний підхід ми розглядаємо як один з та
ких, що відповідає сучасним запитам соціуму і цілям освіти.

Компетентнісний підхід покликаний вдосконалити та оптимізувати 
освітній процес вз’агалі і навчальний зокрема.

Необхідно зазначити, що моделі компетентнісного підходу, які роз
робляються дослідниками і пропонуються для впровадження у навчаль
ний процес середньої освіти та вищої школи, ґрунтуються на розумінні 
понять компетентності та компетенції, їх структурі, складових структу
ри, розробці методик, технологій застосування цього підходу в навчаль
ному процесі і оцінювання рівнів сформованості компетентностей.

Кожен із дослідників, які розвивають компетентнісний підхід, виок
ремлює власне розуміння компетентнісного підходу і тим самим сприяє, 
з одного боку, поглибленню знань про цей підхід, а з другого -  знахо
дить нові рішення його застосування в освітньому процесі.

Н. М. Бібік [2] вважає, що компетентнісний підхід забезпечує пере
хід від процесу до результаїу освіти з точки зору того, що є актуальним 
та затребуваним у суспільстві. Компетентнісний підхід забезпечує фор
мування спроможності фахівця відповідати запитам ринкових стосунків 
у суспільстві, розвиток потенціалу особистості для практичного розв’я
зання життєвих проблем тощо.

Цікавий у науковому та прикладному розумінні компетентнісний
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підхід розробляє Г. К. Селевко. Автор його обгрунтовує через аналіз 
ключових понять: «компетенція», «компетентність» Так, Г. К. Селевко 
пише: «Поняття «компетенція» часто застосовується для позначення 
освітнього результату, що виявляється у підготовленості, відособлено
сті випускника, у реальному володінні методами, засобами діяльності, у  
можливості вирішувати поставлені задачі... (виділення наше). Суфікс 
«-ність» у російській мові означає ступінь оволодіння певною якістю, 
тому термін «компетентність» часто використовується для позначання 
певних якостей, ступеня оволодіння» [9].

З першого погляду таке визначення не заперечує попередньому ро
зумінню компетентностей, проте воно є більш деталізованим у розумін
ні результату: «компетенція» є кінцевий результат освітнього процесу, 
до якого має прагнути його суб’єкт. Якщо компетенції -  результат, то 
вони є освітньою метою для суб’єктів навчально-виховного процесу. А 
компетентність -  результат досягнення суб’єктом освітньої мети.

Таким чином, компетенція -  це об’єктивно задана мета і запланова
ний результат освітнього процесу, а компетентність виявляється через 
особистісні здобутки суб’єкта цього процесу. Тобто освітні результати 
відображають загальну спрямованість на освітню мету (орієнтир для 
освітнього процесу), проте для учасників навчального процесу ці досяг
нення є суб’єктивними. Вони визначаються якісним виміром, що відбу
вається у процесі порівняння між встановленими цілями і отриманими 
результатами.

І. О. Зимня під компетенціями розуміє внутрішні, потенційні, при
ховані психологічні новоутворення: знання, уявлення, програми або ал
горитми дій, системи цінностей і стосунків, що виявляються в компете- 
нтностях людини [6]. Отже, до компетенцій відносяться не тільки 
об’єктивно задані характеристики, а й суб’єктивні якості та характерис
тик особистості, що знаходять своє продовження або відображення в 
компетентностях людини. З нашої точки зору вважаємо, що зміст знань, 
програм, ціннісних орієнтирів утворює вимоги у вигляді цілей, бажаних 
результатів, яких має досягти суб’єкт освітнього процесу. Вони є компе
тенції, що об’єктивно задані ззовні. А компетентності є внутрішніми 
характеристиками, що відповідають таким компетенціям.

Н. І. Алмазова [1] вважає, що «компетенції» є знання та вміння у 
певній сфері людської діяльності, а «компетентність» -  це якісне вико
ристання компетенцій. Така точка зору до компетентнісного підходу не 
відрізняється від знаннєвої парадигми, адже орієнтація на знання та 
уміння є кількісним підходом до освітніх результатів.

М. М. Нечаєв, Г. І. Різницька [8] розуміють під компетентносте ми 
досконале знання людиною своєї справи, сутності виконуваної роботи,
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складних зв’язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досяг
нення намічених цілей, тобто до компетентностей відносяться особисті- 
сні характеристики, які зокрема можна віднести до здатностей людини. 
Разом із тим, таке розуміння компетентностей описується .через дві ха
рактеристики -  найбільш загальні (знання своєї справи, сутності вико
нуваної роботи, способів та засобів досягнення намічених цілей) та кон
кретні змістові (знання складних зв’язків, явищ, процесів), що відно
сяться до певного змісту діяльності. Таке розуміння доцільне, якщо воно 
не носить загальний характер, а стосується конкретного виду діяльності.

A. В. Хуторський розуміє освітні компетенції як «...сукупність сми
слових орієнтацій, знань, умінь та навичок, досвіду діяльності учня по 
відношенню до кола об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійс
нення особистісної і соціально значущої продуктивної діяльності» [12]. 
Тобто основні структурні елементи компетенцій є традиційні складові 
знаннєвої парадигми, а саме: знання, вміння та навички, досвід діяльно
сті. Відповідно і компетентності визначаються як спосіб діяльності по 
відношенню до визначених складових компетенцій. Отже, С5£-підхід, 
представлений А. Хуторським, орієнтований на «ЗУНи», які до того ж 
традиційно виступають метою і критерієм сформованості компетентнос
тей учнів. Таке розуміння компетентнісного підходу значно обмежує 
його потенціал та результативність.

Е. Ф. Зеєр [5], досліджуючи компетентнісний підхід у вищій школі, 
розуміє професійні компетентності як уміння актуалізувати накопичені 
знання та вміння. У потрібний момент використовувати їх у процесі 
реалізації своїх професійних функцій. У такому розумінні ключовими 
дефініціями знову виступають знання та вміння.

B. О. Болотов та В. В. Серіков [3] розуміють компетентність як спо
сіб існування знань, умінь, освіченості, що сприяє особистісній саморе- 
алізації, знаходженного вихованцем місця у світі. Це визначення також 
орієнтує на знання та вміння і освіченість індивіда, що збігається із ро
зумінням Ж. Делора (прийняте ЮНЕСКО) у контексті спрямованості 
компетентностей. Проте автори говорять уже про їх особистісний відті
нок, тобто певний результат особистісних напрацювань. Разом з тим, 
залишається домінуючим традиційний знаннєвий підхід.

Н. Ф. Тализіна, В. Д. Шадриков та ін. доводять, що такі дефініції, як 
«знання», «вміння», «навички» неточно і недостатньо характеризують 
поняття «компетентність», оскільки сама компетентність, на думку ав
торів, передбачає володіння цими структурними елементами, що поєд
нуються з життєвим досвідом [11].

Аналіз робіт, присвячених розвитку та впровадженню в освітній 
процес компетентнісного підходу, свідчить про активне намагання на-
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близити такий підхід до існуючих в освіті реалій, що призводить до під
міни понять та його суті. Прагнення до інноваційних змін у цілях та 
процесі освіти без зламу традицій, що не задовольняють сьогодні потре
би та вимоги часу, надають шкоди не тільки теоретико-методологічному 
розвитку компетентнісного підходу, що виявляється у підміні його суті, 
але й здійсненню та результативності освітнього процесу.

Компетецтнісний підхід вважається сьогодні вимогою часу, тому 
він продовжує вивчатися сучасними дослідниками, які шукають й об
грунтовують його суттєві характеристики, що є відмінними від будь- 
яких інших підходів.

І. Д. Бех включає до структури компетентності навчальні здібності, 
знання та вміння (вміння успішно навчатися) та навички (комунікативні, 
соціальні), моральні цінності (громадянська відповідальність чи відпо
відальність за навколишнє середовище), ставлення (групова солідар
ність). Ученим визначена змістова структура за спрямованістю компете
нтностей: предметно-знаннєва, організаційна, соціально-технологічна, 
екологічна, правова, політична, культурологічна, соціальна, економічна, 
а також компетентність у сферах комунікативної діяльності та особисто
го повсякденного життя людини [4]. Отже, автор поєднує у розумінні 
компетентностей традиційний знаннєвий підхід при описі змісту цього 
поняття, та власне компетентнісний, в «уміннях», «моральних ціннос
тях», які характеризують особистісні надбання.

С. О. Скворцова [10] визначає компетентності як систему взаємо
відносин набутих*знань, умінь і навичок і здатності фахівця ефективно 
використовувати їх у реальній практичній діяльності. Такий підхід є 
близьким до традиційного розуміння компетентнісного підходу, оскіль
ки в ньому поєднуються складові знаннєвої парадигми та характеристи
ки компетентнісної. Причини такого поєднання криються у прагненні не 
стільки зберегти знаннєвий підхід, скільки знайти можливості здійснен
ня оцінювання та контролю в навчальному процесі. Традиційно -  це 
знання, уміння, навички. Компетентнісний підхід передбачає пошук ін
ших категорій для оцінювання, які стосуються не кількісного виміру 
досягнень, а якісного. Отже, здійснено спрощення компетентнісного 
підходу, що призвело лише до модифікації знаннєвого, а значить -  це не 
сприяє розв’язанню поставлених перед освітою завдань.

З нашої точки зору, В. І. Луговий найбільше наблизився до суті ро
зуміння компетентнісного підходу, обґрунтувавши його методологічне 
розуміння у межах професійної підготовки фахівців у вищій школі. До
слідник поділяє компетентності на загальні та часткові. При цьому зага
льні компетентності мають «...інтегральну характеристику особи, яка 
розкладається на диференціальні компетентності. Тобто загальна компе
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тентність складається із окремих часткових компетентностей. У свою 
чергу, частини компетентностей групуються у певні види. Наприклад 
інструментальні, міжособистісні, системні, що характеризують «реалі- 
заційну здатність людини». Учений вважає, що-поняття «здатність» є 
ключовим для розуміння суті компетентностей. При цьому терміну ком
петенція (компетенції-) надається значення юридичного характеру як 
певних (наприклад посадових) повноважень, наданих особі для вико
нання покладених на неї функцій» [7].

Компетентнісний підхід, за автором, потребує опису освітніх цілей 
у вигляді результатів, сформульованих у термінах компетентностей [7]. 
Отже, компетентність, є здатністю людини до самореалізації, реалізації 
життєвих цілей і завдань, розв’язування задач. А компетенція визнача
ється в якості вимог до особи, що здійснює певні функції.

Таким чином, стає зрозумілим, що компетенції -  це вимоги до здій
снення діяльності, а компетентності -  здатність задовольняти ці вимоги. 
Це, на нашу думку, відповідає найбільш точному розумінню компетент- 
нісного підходу. І цю позицію обираємо за основну.

Схожий з попередньою позицією підхід (у розумінні компетентніс- 
ного підходу) висловив Ю. М. Швалб: «... поняття «компетенції» відо
бражає переважно соціальний бік діяльності суб’єкта та фіксує коло ззо
вні заданих й пропонованих цілей та способів діяльності. Так у профе
сійній діяльності компетенція суб’єкта визначається посадовими 
обов’язками і посадовою інструкцією, а в системі освіти -  цілями навча
льної діяльності суб’єкта освіти та навчальним планом. Тому компетен
ція відображає цільову сторону діяльності суб’єкта, роблячи її визначе
ною і одночасно обмеженою. ... Поняття компетентність стосується 
внутрішньої діяльності суб’єкта, спрямованої на реалізацію зовнішніх 
цілей-компетенцій» [13]. Тому обґрунтованим є визначенням компетен
тності як «здатності суб’єкта до розв’язування класу задач».

Отже, з аналізу досліджень, присвячених компетентнісному підхо
ду, можна зробити певні висновки: 1) досліджені визначення компетен
тностей та компетенцій, що вкладаються у розуміння компетентнісного 
підходу, свідчать не тільки про різноманітність розумінь, а й про те, що 
процес їх визначення ще не завершений, лишається актуальним; 2) ком
петенції є зовнішніми вимогами до людини, її поведінки, виконання нею 
певних дій, які мають об’єктивно існуючий характер, а внутрішня відпо
відність цим вимогам, сформована у суб’єкта в процесі діяльності, є 
компетентністю.

Виходячи з такого розуміння компетенцій та компетентностей, стає 
зрозумілим, що характеристика здатностей на кожному з освітніх рівнів 
матиме свою специфіку. Система доуніверситетської підготовки відмін
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на від середньої освіти та професійної, що здійснюється у вищій школі. 
Вона має свою специфіку, яка відображається у цілях і задача*, 
розв’язуваних доуніверситетською системою підготовки.

Концепція компетентнісного підходу у системі доуніверситетської 
підготовки, по-перше, має відображати розуміння компетенцій та ком
петентностей, що було нами вище з’ясовано; по-друге, специфіку цілей і 
задач, що розв’язуються суб’єктами доуніверситетської підготовки, а 
саме, учнями-старшокласниками, майбутніми абітурієнтами та студен
тами. Якщо виходити з того, що компетентності виявляються у здатності 
до певних дій або здійснення певних видів діяльності старшокласника
ми, то, відповідно до цього, здатність розглядається нами як спромож
ність суб’єктами освітнього процесу розв’язувати певний клас задач, що 
відповідає виду діяльності. Отже, задача є не тільки критерієм виявлен
ня сформованості компетентності у старшокласника, але й інструментом 
її формування. З огляду на це, визначаючи компетентності для підготов
ки старшокласників у системі доуніверситетської підготовки, ми 
з’ясували, що задачі відносяться до класу навчальних. Проте вони мо
дифікуються у типах задач, в залежності від їх спрямованості на компе
тентності старшокласників.

Доуніверситетська підготовка є своєрідним містком між шкільною 
та вищою школою. Проте в них розв’язуються різні задачі і досягаються 
різні цілі. Якщо шкільна освіта спрямована на загальний розвиток осо
бистості, її культурну, моральну, розумову, фізичну сторони, то у вищій 
школі здійснюється професійний розвиток особистості, здатної розв’язу
вати професійні задачі. В системі доуніверситетської підготовки, з одно
го боку, здійснюється професійна орієнтація її суб’єктів, з іншого, їх 
власний саморозвиток в обраній професійній сфері та, відповідно, орієн
тації системи смислів у навчальному процесі. Все це має відображатися 
у цілях та результатах доуніверситетської підготовки, у змісті компете
нцій і компетентностей, необхідних для навчання в університеті. Зрозу
міло, що специфіка змісту технічного напряму навчання не може бути 
відображеною у повній мірі, як це є вже в університеті, проте орієнтація 
на таку специфіку у змісті компетентностей має бути відображеною.

Аналізуючи цілі та результати допрофесійної підготовки старшо
класників, доходимо висновку, що технічна підготовка передбачає певну 
базу компетентностей, що грунтується, зокрема, на фізико-математично- 
му змісті навчання. Це не означає, що інший зміст середньої освіти не 
актуальний у підготовці майбутніх студентів для навчання на технічних 
напрямах. Він є необхідним для розвитку різних видів та аспектів, хара
ктеристик, особистісних якостей, здатностей майбутніх фахівців. Тому 
такий зміст, точніше його якісні властивості для розвитку майбутнього
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фахівця, має враховуватися в доуніверситетській підготовці.
Отже, необхідно визначити пріоритетні, загальні цілі (вимоги) на

вчання у системі доуніверситетської підготовки та здатності, завдяки 
яким може здійснюватись професійна підготовка студентів технічних 
напрямів у вищій школі.

З нашої точки зору, доуніверситетська підготовка має стояти на фу
ндаменті середньої освіти, але орієнтуватися на перспективу та спрямо
вувати розгортання такого процесу до цілей формування професійних 
компетентностей. Для цього необхідно з’ясувати, які саме загальні про
фесійні компетентності необхідні фахівцям технічних спеціальностей 
для їх проектування у доуніверситетську систему підготовки.

Складність визначення пріоритетних компетенцій та компетентнос
тей у системі доуніверситетської підготовки зумовлена тим, що в ній не 
здійснюється загальноосвітня підготовка і це не відповідає її функціям, з 
одного боку, а з іншого -  вона не має на меті професійну підготовку 
суб’єктів навчального процесу. До функцій доуніверситетської підгото
вки необхідно віднести:

- профорієнтаційну роботу, яка сприяє формуванню мотивації зва
женого вибору майбутньої професії у відповідності до особистісних 
якостей і характеристик та сформованих здатностей, що само по собі 
передбачає індивідуальний підхід до кожного з потенційних студентів;

- сприяння оволодінню необхідним рівнем методологічних, теоре
тичних, методичних та дослідницьких знань, що трансформуються у 
здатності студента до профільного навчання;

- сприяння саморозвитку та самореалізації слухачів доуніверситет
ської підготовки у процесі допрофесійного навчання;

- сприяння формуванню рефлексивних умінь у старшокласників у 
системі доуніверситетської підготовки.

Отже, в основі розробки компетентнісного підходу для системи до
університетської підготовки знаходяться її цілі та функції, що стосують
ся допрофесійного розвитку старшокласників. Основною ідеєю компе
тентнісного підходу в системі доуніверситетської підготовки старшо
класників для навчання за технічним напрямом підготовки є оволодіння 
пропедевтичними базовими компетенціями та формування базових 
компетентностей, необхідних для успішного оволодіння професійни
ми компетентностями при навчанні у ВНЗ. Специфіка таких компетен
цій та компетентностей зумовлена змістовою специфікою майбутньої 
професійної діяльності суб’єктів доуніверситетської підготовки, що 
включає оволодіння теоретичною, методологічною та інструментальною 
складовими для розв’язання специфічних задач у майбутній професійній 
сфері. У зв’язку з цим нами визначено базові компетенції та комгіетент-
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ності для старшокласників, які необхідно сформувати в системі доуніве- 
рситетської підготовки (табл. 1).

Таблиця 1
Базові компетенції та компетентності старшокласників у системі 

___________ доуніверситетської п ід г о т о в к и _____________

Ет
ап

и 
1

Компетенції (вимоги) Компетентності старшо
класників Тип задач

1 Володіння теоретичною 
та методологічною ба
зою предметної площи
ни майбутньої сфери 
професійної діяльності

Здатність самостійно до
бирати теоретичні та ме
тодологічні знання для 
розв’язання специфічних 
задач

Навчально- 
теоретична за
дача

2 Володіння інструмента
рієм для розв’язання 
науково-прикладних 
задач у певній галузі 
технічних наук

Здатність добирати та за
стосовувати науково- 
прикладний інструмента
рій для розв’язання задач 
у технічній галузі

Навчальна тео- 
ретико-
прикладна за
дача

3 Володіння інструмента
рієм для розв’язання 
практичних задач у тех
нічній галузі

Здатність добирати та за
стосовувати практичний 
інструментарій для розв’я
зання задач у технічній 
галузі

Навчально- 
практична зада
ча

4 Ідентифікація навчаль
них проблем із технічної 
галузі, структурування 
проблем на задачі та са
мостійне розв’язання 
задач

Здатність ідентифікувати 
навчальні проблеми з тех
нічної галузі та їх струк
турування на задачі. Здат
ність самостійно розв’язу
вати задачі

Навчальна сис
темна задача з 
професійної 
сфери

5 Самостійно планувати, 
проектувати та здійсню
вати дослідницьку дія
льність у певній техніч
ній сфері

Здатність самостійно пла
нувати, проектувати та 
здійснювати дослідницьку 
роботу в обраній технічній 
сфері

Навчально- 
дослідницька 
професійна за
дача

6 Демонстрація зразків 
професійних способів 
рішення практичної за
дачі

Постановка і вирішення 
задачі на володіння про
фесійними способами ви
рішення практичної задачі

Навчально- 
професійно- 
практична зада
ча

7 Аналіз причин та нас
лідків ефективності чи 
неефективності власних

Здатність здійснювати 
рефлексію власних досяг
нень та недоліків

Навчально- 
професійна ре
флексивна за-
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Ет
ап

и

Компетенції (вимоги) Компетентності старшо
класників Тип задач

дій із розв’язання різних 
типів задач

дача

8 Проектування власного 
розвитку в обраній про
фесійній сфері

Здатність ставити та роз- 
’яувати задачі на розробку 
програм професійного 
саморозвитку

Навчальна за
дача на власний 
професіогенез

Виходячи з вищевикладеного була розроблена концепція компетен- 
тнісного підходу, яка грунтується на ідеї формування базових компетен- 
тностей у старшокласників у системі доуніверситегської підготовки. Як 
показано у табл. 1, компетенції та компетентності розташовано у певній 
послідовності, що відображає етапи їх формування в навчальному про
цесі в доуніверситетській підготовці. На кожному етапі розв’язується 
специфічний тип задач, що сприяє формуванню необхідних компетент- 
ностей у старшокласників. Така послідовність етапів формування про
фесійних компетентностей дозволяє розгортати навчальний процес під
готовки у кожному з обраних предметів технічного напряму підготовки 
у ВНЗ і дає можливість формувати у майбутнього студента свідоме ста
влення до обраного напряму, системності у підготовці, більш усвідом
леної мотивації навчання в університеті, розуміти власні можливості, 
виявляти потенціал для саморозвитку в майбутній професійній сфері.

Означені базові компетенції та компетентності є складовими навча
льних програм із підготовки старшокласників у системі доуніверситет- 
ської підготовки з технічних напрямів. Вони є орієнтирами в оцінюванні 
рівнів досягнень як викладачами так і самими майбутніми студентами.

Таким чином, викладена ідея компетентнісного підходу являє со
бою один з альтернативних варіантів розв’язування завдань у системі 
доуніверситетської підготовки. Запропонована концепція не є єдиною 
ймовірною, проте можна упевнено сказати, що комгіетентнісний підхід є 
перспективним для розвитку як всієї освіти, так і системи доуніверси
тетської підготовки.
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