
Дубасенюк О.А., Вознюк О.В. Професійна педагогічна освіта: 
компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 11-18. 
 
 
 

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
КОМПЕТЕНТІНСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ 

 
 
Розглянемо провідні наукові підходи, які постають у певній системній 

цілісності, які покладено в основі компетентносного підходу.  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД відображає інтегральний прояв 

професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної 
культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного 
вирішення пізнавальних проблем), досвіду педагогічної діяльності та 
педагогічної творчості, що конкретизується у певній системі знань, умінь, 
готовності до професійної діяльності. Компетентнісний підхід орієнтується на 
ппрофесійну компетентність як якість особистості майбутнього фахівця, що 
характеризує рівень його інтеграції у середовище професійної діяльності, як і 
у різні соціальні середовища, входження у які виявляє необхідність 
виконувати різні соціальні ролі.  

Акме-цільовий, розвивальний, стратегічно-орієнтований підхід 
орієнтує педагогічний процес на акмеологічну (творчо-вершинну, 
самоактуалізаційну, самореалізаційну) якість особистісного та професійного 
становлення людини, тобто на досягнення вершин у процесі всебічного 
розвитку особистости. Відтак, цей підхід спрямовує учасників освітнього 
процесу на досягнення певних цілей, на відміну від процесуального підходу, 
який орієнтує їх на процес як даність, як перманентну самодостатню сутність: 
"рух – все, мета – ніщо"; подібним чином на Сході зустрічається орієнтація на 
процес діяльності, а не на отримання її плодів.  

Професіографічний підхід орієнтує учасників педагогічного процесу на 
результат реалізації певного комплексу вимог до їх майбутньої професійної 
діяльності, які, зокрема, орієнтується на ОКХ спеціаліста, на інші нормативні 
акти, які відображають конкретні умови професійної діяльності людини.  

Задачно-ситуативний підхід передбачає реалізацію педагогічних цілей 
через використання навчальних і виховних задач, ситуацій – своєрідних 
проблемних ситуацій, які потребують своєчасного вирішення, що, у свою 
чергу, постає розвивальним механізмом формування трьох аспекті людини – 
особистості, фахівця, громадянина.  

Технологічний підхід орієнтує педагогічний процес на технологічну 
організацію, яка відносно суворо регламентує головні його аспекти та стадії 
відповідно до технологічної побудови освітнього процесу.  



Рефлексивний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на 
створення педагогічних ситуацій, що активізують рефлексію (самосвідомість, 
Я-концепцію) учасників освітнього процесу.  

Подійний підхід – це використання у педагогічному дослідження 
принципу часу (лінійного розгортання подій у часі), що передбачає аналіз 
кількості та якості подій людини у тому чи іншому часовому проміжку, їх 
взаємовпливів. Такий підхід виявляє наступні категорії: лонгітюдність, 
симультанність, синхронічність, діахронічність, реципроктність (взаємність) 
та ін., які пов’язані із аналізом педагогічної дійсності через призму часових 
відношень та подійних масштабів, трансформації подій, проблеми їх меж та 
динаміки і швидкості розгортання, їх інформаційної насиченості як в 
об’єктивному, так і психологічному ракурсах (наприклад, життя людини може 
складатися з великої кількості подій, а може й включати лише декілька 
визначних життєвих віх).  

Історико-логічний підхід дозволяє аналізувати педагогічні проблеми у 
контексті їх генези, сучасного стану, закономірностей та тенденції тощо. 

Коеволюційно-ноосферний підхід – урахування в процесі розвитку 
людини різних еволюційних середовищних чинників (зокрема сімейного, 
групового, державного, соціокультурного, соціоприродного, 
космопланетарного), які мають поєднуватися, сполучатися, відповідати один 
одному з метою створення ефекту взаємного потенціювання (підсилення). При 
цьому педагогічний процес орієнтується на принципи актуалізації ноосфери – 
особливого ментально-духовного стану людини і суспільства, сфери взаємодії 
природи і суспільства ("сферу розуму"). Відтак, ноосфера може розумітися як 
новий емоційно-ментальний стан біосфери, при якому розумна діяльність 
людини стає вирішальним чинником її розвитку. Це також розумна творча 
сила мислення і діяльності більшості людей у біосфері. Для ноосфери 
характерна взаємопотенціююча взаємодія людини і природи, що виявляє 
зв'язок законів природи із законами мислення і соціально-економічними 
законами. Загалом, ноосфера потребує глобального керування планетарними 
процесами відповідно до єдиної розумної волі. 

Стимульно-інформаційно-ресурсний підхід орієнтує педагогічний 
процес на створення багатого інформаційного навчального середовища, яке 
стимулює (розкриває, розвиває) внутрішні розвивальні ресурси суб’єктів 
навчально-виховного процесу. Він також передбачає якомога ефективне 
використання всіх організаційних та інформаційних ресурсів розвивальних 
середовищ 

Природовідповідно-диференційований підхід передбачає орієнтацію 
педагогічних систем на природні принципи організації їх структури, функцій, 
енерго-інформаційного обміну з навколишнім середовищем та на 
індивідуальні характеристики суб’єктів навчальної діяльності.  

Діалоговий підхід орієнтується на концептуальну установку стосовно 
того, що мислення особистості у процесі формування має вступати у 
віртуальне діалогічне спілкування з попередніми формами культури, а також 
із представниками різних поколінь, які взаємодіють у єдиному часовому 



просторі, коли сам процес спілкування всіх учасників навчально-виховного 
процесу набуває вільного характеру. 

Амбівалентний підхід у педагогіці виник внаслідок зустрічі полярних 
феноменів педагогічної практики (колективу й індивідуальності, хаосу і 
порядку, свободи і відповідальності, диференціації й інтеграції тощо) і 
філософсько-психологічного поняття "амбівалентність" як здатності людини 
осмислювати будь-яке явище через дуальну опозицію – з двох протилежних 
сторін, які суперечать одна одній та взаємно виключають одна одну, що 
дозволяє досягти цілісного статусу мислення через взаємну зміну, доповнення 
протилежностей, їх взаємопроникнення, постійного "перетравлювання" 
смислу через кожний з протилежних полюсів (С.У. Гончаренко). 

Критико-конструктивний підхід реалізує можливість критичного 
підходу (взаємодії) до традиційних наукових стереотипів, що склалися в 
сучасній педагогічній науці, що, у свою чергу, передбачає процес 
конструювання – перетворення педагогічної дійсності чи навіть створення 
дещо нового в її рамках. 

Діяльнісно-праксеологічний, суб’єктно-діяльнісний, контекстний 
підхід (який виявляє діяльнісну, суб’єктну і контекстно-змістову складові) 
відповідно до якого реалізація освітньої мети досягається через навчальну 
діяльність її суб’єктів щодо оволодіння знаннями, вміннями та навичками 
відповідної професійної спрямованості. При цьому така діяльність має бути 
адекватною їх практичному застосуванню у майбутній професійній діяльності, 
передбачає наповнення традиційних й новітніх навчальних форм діяльнісним 
змістом, спрямованим на оволодіння вміннями майбутньої професії, коли сама 
навчальна діяльність має моделювати на практично-теоретичному рівні 
професійні функції майбутнього фаху. 

Особистісно орієнтований, суб’єкт-суб’єктний підхід передбачає, з 
одного боку, орієнтацію освітнього процесу на загальну мету – розвиток 
особистості, а з іншого, – шлях реалізації цієї мети – суб’єкт-суб’єктна 
(реципроктна, гармонійна) взаємодія всіх учасників навчально-виховного 
процесу.  

Партисипативно-інтерактивний підхід (від англ. "брати участь") 
ґрунтується на теорії партисипативності, яка використовувалася у галузі 
соціального управління та набула розквіту у 80-90 рр. ХХ ст. Цей підхід 
орієнтує учасників освітнього процесу на їх активність, на розуміння 
взаємодоповнюваності їх здібностей та особистісних ресурсів, на спільний 
характер навчального процесу, на активну міжособистісну комунікацію, 
самоорганізацію та самоврядування. Відтак, цей підхід спрямовує 
педагогічний процес на реалізацію стану щільної інтеракції, тобто взаємодії 
(що характеризується певними системно-функціональними, технологічними 
особливостями) всіх учасників цього процесу у напряму вирішення тієї або 
іншої педагогічної задачі, реалізації певної освітньої мети. 

Суб’єктний підхід передбачає орієнтацію педагогічного процесу на 
утвердження суб’єктної орієнтації (взаємодії) його учасників. Відомо, що при 
"об'єктній" орієнтації життєдіяльність людини детермінується переважно 



зовнішніми ситуаціями як її об'єктами. Джерело життєдіяльності за таким 
підходом знаходиться поза нею. При цьому людина несвідомо (або 
напівусвідомлено) локалізує себе в таких ситуаціях (а з боку стороннього 
спостерігача здається, що випадково попадає в них), коли виявляється 
змушеною змінюватися, розвиватися вже внутрішньо. Це – доля "людини 
зовнішньої". При "суб'єктній" орієнтації для людини характерна свідома 
робота над собою, наприклад, зі звертанням до релігії, або до психотехнічних 
прийомів, або того або іншого різновиду самоаналізу. Це – доля "людини 
внутрішньої". При цьому в осіб із суб'єктною й об'єктною орієнтаціями 
внутрішня картина життєдіяльності суттєво відрізняється.  

Наративний підхід (від англ. "оповідання") використовується у 
психологічних, філософських, історико-педагогічних дослідженнях через 
застосування розгорнутого оповідання як способу розуміння й відображення 
історичних феноменів. Це, певною мірою, інформаційно надлишковий спосіб 
передачі наукових даних (характерний для природних мов), які потім мають 
отримати певну наукову інтерпретацію. Такий підхід відображає суб’єктивну 
думку оповідача стосовно певних подій. Відтак, наратив, чи оповідь, якщо 
приймати ці поняття синонімічно – це форма існування суб'єктивного 
(вимислу, оповідання особи) в об'єктивному історичному процесі й спробах 
об'єктивно (в наративному сенсі) його описати. Головними характеристиками 
наративного підходу є ретроспективність – аналіз подій минулого через їх 
проекцію на сучасність і на майбутнє; перспективність – залежність 
історичної оцінок: від власної авторської позиції дослідника; вибірковість – 
добирання саме тої інформації, яка б дозволяла множинність інтерпретацій 
соціально-педагогічних подій на фоні певного культурного контексту; 
специфічність впливу соціально-педагогічного знання на формування 
соціальної ідентичності минулого; комунікативність впливу на соціально-
педагогічне знання культурного дискурсу; фіксована взаємозалежність 
історичних інтерпертацій і соціальних умов, у межах яких вони є значущими, 
суттєвими в очах дослідника. 

Герменевтичний підхід передбачає побудову діяльності педагога не 
стільки на основі його знань про дитину, скільки на здатності зрозуміти 
("прочитати") внутрішню логічну зв’язність, організованість явищ життя 
дитини. При цьому інформація про дитину розглядається педагогом не як 
завершальний матеріал, а як такий, що постійно розвивається, який щоразу 
створюється, не відтворюється за раз і назавжди заданим еталоном 
(С.У. Гончаренко). Загалом, герменевтичний підхід вимагає розгляд 
педагогічної дійсності у площині категорій "сенс", "розуміння". Це дозволяє 
здійснити вибір таких алгоритмів проектування педагогічної дійсності, які 
перетворять його на рефлексуюче проектування. Відтак, такий підхід пов'язує 
особистісні сенси суб'єктів проектувального процесу із сенсами розвитку 
проектованої системи. Це дозволяє зазначеним суб'єктам самовизначитися в 
просторі сучасної педагогічної дійсності, здійснюючи рефлексію своєї 
суб'єктної позиції в процесі розвитку навчально-виховних систем. 



Філософсько-антропологічний підхід – базується на рефлексивній 
тенденції до аналізу педагогічної дійсності через призму комплексу 
людинознавчих дисциплін. Він знаменує собою переорієнтацію педагогічної 
парадигми від знаннєвих орієнтирів освіти на людиномірні цінності 
навчально-виховного процесу. 

Фундаменталізаційний підхід – передбачає орієнтацію навчального 
процесу на фундаментальні знання, цінності та універсальні способи 
діяльності. Цей підхід означає створення системи освіти, націленої на 
розвиток інваріантних, методологічно важливих, довгоживучих знань; 
перехід від "освіти на все життя" до "освіти протягом усього життя"; 
орієнтація на засвоєння глибинних, сутнісних зв'язків і підстав, складових 
цілісної наукової картини світу, онтологічну і гносеологічну єдність 
методології і пізнавальної діяльності; вихід на системне, цілісне пізнання і 
самопізнання, розвиток і саморозвиток; взаємозв'язок і взаємозбагачення 
гуманітарних, культурологічних, загальнонаукових і спеціальних дисциплін; 
забезпечення творчої самореалізації й інтелектуального зростання 
особистості студента; розвиток наукового стилю мислення, діяльності, 
спілкування; потреба в безперервній самоосвіті і саморозвитку; забезпечення 
бази для розвитку загальної і професійної культури, подолання адаптаційних 
бар'єрів у разі зміни професійних функцій. 

Системно-синергетичний підхід дозволяє виявити компоненти та 
системотвірні і функціональні зв’язки педагогічних систем, процесів та 
аналізувати здатність учасників освітнього процесу до самоорганізації, 
активного творчого конструювання своєї багатоваріантної діяльності; 
методологія синергетики передбачає розгляд цілісності структури особистості 
суб’єктів навчально-виховної діяльності як сукупності стійких властивостей і 
змінних ситуацій особистісно-професійного розвитку. За допомогою 
синергетики можна пояснити розвиток педагогічної системи як складного 
нелінійного утворення, що розвивається з хаосу, оскільки розвиток освітніх 
процесів відповідає синергетичним характеристикам. Синергетика має на меті 
пізнання загальних принципів самоорганізації систем різної природи – від 
фізичних до соціальних, наділених певними властивостями: відкритістю, 
нелінійністю, здатністю до посилення випадкових флуктуацій. Предмет 
синергетики – прямий і зворотний перехід системи від стабільності до 
нестабільності, від хаосу до порядку, від руйнування до творення. Відтак, 
синергетичний підхід вивляє спільність закономірностей і принципів 
самоорганізації різних макросистем – фізичних, хімічних, біологічних, 
технічних, економічних, соціальних. 

Інтегративний підхід забезпечує реалізацію в навчально-виховному 
процесі принципу інтегральності знань (в тому числі у площині їх 
міждиціплінарності), педагогічних систем, цілей освіти тощо. Інтеграція може 
бути розглянута як механізм, що забезпечує приведення у відповідність 
індивідуального рівня мислення і рівня розвитку сукупної свідомості людства, 
що визначається поняттям "ноосфера". Суть принципу педагогічної інтеграції 
полягає у розумінні умовності суворої диференціації природничого і 



гуманітарного знання на окремі освітні галузі, прагнення до створення 
синтетичних, інтегрованих систем знань, що дають суб’єктам освітнього 
процесу уявлення про цілісну картину світу. Цей підхід реалізує принцип  
взаємодоповнюваності природничонаукової методичної традиції й 
гуманітарних способів пізнання, що дозволяє реалізувати інтеграцію – спосіб 
і процес формування багатовимірної поліфонічної картини світу, заснованої 
на сполученні різних способів і форм осягнення дійсності; це також процес і 
результат становлення цілісності (холізму) – єдиної якості на основі багатьох 
інших якостей; принцип здійснення освітнього процесу, заснований на 
взаємному доповненні, комплементарності різних форм пізнання та засвоєння 
дійсності. 

Цивілізаційно-середовищний підхід вимагає умов природи та організації 
середовища (суспільного, освітнього, групового, інформаційного та ін.) з 
метою ефективного й оптимального впливу його чинників на формування 
особистості вихованця. Він також передбачає розгляд педагогічних процесів 
як цивілізаційних явищ, тобто такий підхід дозволяє аналізувати педагогічну 
дійсність як прояв найбільш загальних чинників та детермінант розвитку 
людської цивілізації. Загалом, такий підхід означає використання законів та 
особливостей соціально-економічного, історичного розвитку людської 
цивілізації у сфері аналізу конкретної педагогічної проблеми. 

Нормативно-аксіологічний підхід розглядає педагогічний процес з 
точки зору його відповідності певним нормативним критеріям суспільства, 
особливостям його соціального замовлення та полягає в необхідності 
осмислити всю систему відношень "людина-суспільство-природа" для 
проекції її основних характеристик на процес реалізації освітніх завдань. У 
цілому аксіологічний підхід ґрунтується на засадах педагогічної аксіології як 
напряму наукових досліджень, які стосуються аналізу змісту педагогічних 
ідей, теорій і концепцій з огляду на їх відповідність чи невідповідність 
потребам індивіда та суспільства, його морально-ціннісним імперативам. 

Культурологічний підхід визначається сукупністю методологічних 
прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального і 
психологічного життя, зокрема сфери освіти і педагогіки, через призму 
системоутворювальних культурологічних понять ("культура", "культурні 
зразки", "норми", "цінності", "побут", "спосіб життя", "культурна діяльність", 
"полікультурність", "транскультурність", "інтеркультурність" та ін.). Загалом, 
метою культурологічної освіти стає людина культури, змістом – культура як 
середовище, а культуротворчість – спосіб розвитку людини в культурі.  


