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Розглядаються заходи підвищення рівня компетентності випускників ВНЗ аграрного 

профілю. 
 

 
Постановка проблеми. За роки неза-

лежності України було прийнято низку 
законів та урядових постанов, які стали 
підставою для розроблення та впроваджен-
ня сучасного змісту освіти: закони України 
�Про загальну середню освіту�, �Про поза-
шкільну освіту�, �Про професійно-технічну 
освіту�, постанови Кабінету Міністрів 
України �Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, струк-
туру і 12-річний термін навчання� тощо. У 
законі �Про загальну середню освіту� було 
передбачено розроблення стандартів почат-
кової, базової та повної середньої освіти. 
Освітні цілі в цьому документі передбача-
ють, що зміст ґрунтується на загальнолюд-
ських цінностях та принципах науковості, 
системності, інтегрованості, єдності нав-
чання й виховання, на засадах гуманізму, 
демократії, громадянської свідомості, взаємо-
поваги між націями і народами в інтересах 
людини, родини, суспільства, держави. 
Вимоги суспільства, згідно Національ-

ної доктрини розвитку освіти, спрямовані 
на перехід освітньої системи на новий тип 
інноваційної освіти, її конкурентоспромож-
ність на європейському просторі, форму-
вання випускників, що будуть захищеними 
і мобільними на ринку праці, здатними 
робити особистий вибір, що мають необ-
хідні знання, навички та компетентності для 
інтеграції в суспільство на різних рівнях. 
У сучасний період розвитку інформа-

ційного суспільства в Україні істотно 
зростають вимоги до кваліфікації та якості 
підготовки майбутніх фахівців [2]. Сучас-

ний етап суспільного розвитку характери-
зується інтеграцією України у європейське 
співтовариство, актуалізуючи проблему 
підготовки висококваліфікованих кадрів. 
Згідно з вимогами Лісабонської конвенції 
(1997) і Болонської декларації (1999) стра-
тегічними завданнями реформування 
системи освіти є сприяння працевлашту-
ванню випускників, забезпечення їх адап-
тації до швидкозмінних умов виробництва. 
Відповідно до вимог освітніх стандартів, 
освітньо-кваліфікаційних характеристик та 
закону України �Про освіту�, особлива ува-
га приділяється практичній підготовці та 
забезпеченню належного рівня матеріаль-
ної бази 
В наш час вищі навчальні заклади в 

Україні функціонують в умовах, коли 
формування освітніх цілей відбувається на 
міжнародному, міжнаціональному рівнях. 
У поліпшенні якості освіти глибокої модер-
нізації потребує організація навчального 
процесу. Результати досліджень вітчизня-
них учених свідчать, що впровадження 
інноваційних технологій навчання, насам-
перед, особистісно-орієнтованого, диферен-
ційованого, розвивального, є підґрунтям до 
впровадження компетентісного підходу й 
ефективним чинником поліпшення якості 
освіти. Вчені і практики одностайні в тому, 
що знаннєва парадигма освіти вже не 
ефективна: 

• в умовах інформаційного суспіль-
ства система накопичення знань втрачає 
свій сенс, треба навчати �вічних істин� й 
умінню оновлювати свій культурний дос-
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від: без цього випускник не може бути 
готовим до життя.  

• непотрібно перевантажувати пам�ять 
людини додатковими знаннями, треба нав-
чити людину знаходити їх і користуватися 
ними. 
Виходячи з вище зазначеного питання 

доцільності компетентісного підходу у вищих 
навчальних закладах є досить актуальним. 
Проблемами компетентнісного підходу 

у вищій освіті займаються ряд науковців: 
В.Гриненко, С.В.Трубачева, О.В.Овчарук, 
С.Б.Літвінчук, В.Г.Логвиненко, В.М.Мань-
ко, М.В.Фоміна, О.О.Щербіна, В.Краєвсь-
кий, О.Хуторський та ін. 
Під компетентністю людини розумі-

ють у певний спосіб організовані знання, 
уміння, навички і стосунки, що здобува-
ються у процесі навчання. Вони надають 
можливість людині розв�язувати ті чи інші 
проблеми, що є характерними для певної 
сфери діяльності.  
Компетентна людина застосовує ті 

стратегії, які здаються їй найприйнятні-
шими для виконання окреслених завдань. 
Управління власною діяльністю веде до 
підвищення або модифікації рівня компе-
тентності людини. Отже, компетентність 
- це результативно-діяльнісна характерис-
тика освіти. Нижній поріг, рівень компе-
тентності є рівнем діяльності, що необхід-
ний і достатній для мінімальної успішності 
в одержанні результату [1]. 
Відомі російські педагоги В.Краєвський 

і О.Хуторський розрізняють термін �компе-
тентність� і �компетенція�, пояснюючи, що 
компетенція в перекладі з латинської 
�competentia� означає коло питань, щодо 
яких людина добре обізнана, поінформова-
на, пізнала їх і має певний досвід. Компе-
тентність у певній галузі � це поєднання 
відповідних знань, досвіду і здібностей, що 
дають змогу обґрунтовано судити про цю 
сферу й ефективно діяти в ній. Існують 
інші трактування терміну компетентності: 

• компетентнісний підхід дає відпові-
ді на запити виробничої сфери (Т.М.Кова-
льова);  

• компетентнісний підхід � проявля-
ється як відновлення змісту утворення у 

відповідь на соціально-економічну реаль-
ність, що змінюється (І.Д.Фрумін); 

• компетентнісний підхід як узагаль-
нена умова здатності людини ефективно 
діяти за межами навчальних сюжетів і 
навчальних ситуацій (В.А.Болотов); 

• компетентність представляється ради-
кальним засобом модернізації (Б.Д.Ельконін); 

• компетентність визначається, як 
�готовність фахівця включитися в певну 
діяльність� (А.М.Аронов) або як атрибут 
підготовки до майбутньої професійної 
діяльності (П.Г.Щедровицький). 
Компетентність і професіоналізм є го-

ловними чинниками суб�єктної реалізації 
індивіда. При цьому регулюючим факто-
ром професійного зростання та творчої 
активності людини є самосвідомість як 
досить сталий комплекс уявлень та суд-
жень індивіда про самого себе, про вміння, 
навички і можливості особистості. 
Компетентність випускника вищого 

навчального закладу визначається багатьма 
чинниками, оскільки компетентності є 
�такими індикаторами�, що дозволяють 
визначити готовність студента-випускника 
до життя, його подальшого особистого 
розвитку й до активної участі у житті 
суспільства [6]. 
Доцільно звернутись до досвіду еконо-

мічно розвинених європейських країн з 
розроблення та впровадження компетент-
нісно орієнтованого підходу. 
Запровадження компетентісного підхо-

ду в європейську освіту стартувало ще 1996 
р. в доповіді Міжнародної комісії 
ЮНЕСКО з освіти для ХХІ століття �Осві-
та. Прихований скарб�. Тоді було сформу-
льовано чотири принципи на яких має 
базуватись освіта: навчитися жити разом, 
навчитися отримувати знання, навчитися 
працювати, навчитися жити, які, по суті, є 
глобальними компетентностями.[4] 
В більшості європейських країн основні 

результати навчання базуються на досяг-
ненні необхідних компетентностей. Понят-
тя ключових компетентностей є досить 
об�ємним і різностороннім, його трактуван-
ня є предметом постійного обговорення. У 
Європейському союзі впровадження клю-
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чових компетентностей є процесом посту-
повим, що супроводжується постійними 
дискусіями і науковими дослідженнями. 
Провівши аналіз психолого-педагогічної 

літератури, ми можемо зробити висно-
вок, що існує досить багато визначень 
поняття компетентності та ключових 
компетентностей. Зважаючи на те, що 
різні автори трактують данні поняття 
по своєму, однозначного визначення не має, 
але в своєму дослідженні щодо компетен-
тісного підходу ми поділяємо думку 
О.В.Овчарука про те, що компетентність 
фахівця це сукупність показників, що доз-
воляють визначити готовність його до 
активної  участі у житті соціуму. 
Слід зазначити, що особливого значен-

ня проблематика компетентності набуває в 
контексті підготовки фахівців для різних 
галузей економіки та виробничої сфери, 
оскільки одним з наслідків глобалізаційних 
тенденцій у світі стало загострення пробле-
ми некомпетентності. Ця категорія відобра-
жає, передусім, рівень адаптованості інди-
віда до конкретних соціальних, економіч-
них та політичних умов.  
Зокрема для випускників ВНЗ аграрно-

го профілю проблема компетентноті постає 
досить нагальною. Це пов�язано зі вступом 
України в Світову організацію торгівлі, 
проведенням аграрної реформи та потре-
бою в адаптації до світової економіки. 
Існуючі технології навчання не в повній 
мірі забезпечують умови для формування 
професійної компетентності спеціаліста, 
розвитку його творчого потенціалу, систем-
ної самостійної роботи студентів щодо ово-
лодіння сучасними науковими знаннями. 
Низька мотивація щодо опанування сту-
дентами майбутнього фаху обумовлює 
недостатню базову освіченість та вихова-
ність, і тим самим створюються умови до 
поповнення сільськогосподарських підпри-
ємств некомпетентними, слабо підготовле-
ними фахівцями. 
Проблемами компетентнісного підходу 

у вищій освіті, зокрема і аграрного про-
філю займаються ряд науковців: В.Гринен-
ко, С.Е.Трубачеві, С.Б.Літвінчук, В.Г.Логві-
ненко, В.М.Манько, М.В.Фоміна, О.О.Щербіна 

та ін. Але на відміну від середньої освіти 
проблема реалізації компетентнісного під-
ходу у вищій школі, зокрема в аграрних 
вузах, повністю не розкрита. 
Метою нашого дослідження є вироб-

лення заходів, спрямованих на підвищення 
рівня компетентності випускників ВНЗ 
аграрного профілю на основі аналізу скла-
дових різних видів компетентності, важли-
вих для формування майбутнього спеціа-
ліста аграрного профілю. 
Відомо, що кожний вид професійної 

діяльності висуває людині свої вимоги. 
Випускник вузу аграрного профілю пови-
нен: знати стан і перспективи розвитку тех-
ніки і технології в своїй галузі та в суміж-
них галузях; здатність використовувати 
знання й інформаційну грамотність, здат-
ність застосовувати (нові) інтерактивні тех-
нології володіти сучасними методами оцін-
ки праці, сучасними методами проектуван-
ня; мати ясну уяву про предмет наукової 
методології, задачі даної галузі, методи 
прогнозування і розвитку техніки; бути 
знайомим з основами організації вироб-
ництва, праці і управління, з економікою 
галузі; вміти розбиратися в питаннях охо-
рони праці і техніки безпеки, управляти 
оргтехнікою і вимірювальною технікою [3]. 
Все вище зазначене є професійним компо-
нентом. В структуру різних компетентнос-
тей випускників університетів, окрім про-
фесійних, обов�язково входять соціокуль-
турний і соціальний компоненти. Особис-
тісні якості, як окрема компетентність, 
передбачає у фахівця наявність високого 
рівня мотивації на якісну роботу, здібність 
навчатися, енергійність, уміння запобігати 
стресам.  
Проведене дослідження свідчить про 

те, що майже кожна компетентність у своїй 
структурі має таку складову, як �уміння 
самостійно навчатися�. В соціальній компе-
тентності це �здібність до навчання і ново-
введення�, у компетентності �особистісні 
якості� � �здібність навчатися�, в компе-
тентності �керівництво змінами �� �постій-
не навчання� тощо [2]. Роль даної ключової 
компетентності у формуванні і розвитку 
особистості сьогодні загальновизнана. 
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Проблема забезпечення якості підготовки 
фахівців аграрного профілю з високим рів-
нем професійності спроможних ефективно 
працювати в умовах ринкової економіки 
можлива при реалізації наступних напрямків. 
Серед них забезпечення умов для: 

• цілісної системи профорієнтаційної 
роботи для професійного спрямування мо-
лоді, яка спрямована на досягнення високо-
го рівня професіоналізму, професійного 
зростання і професійної мобільності осо-
бистості, швидкої  адаптації до умов сучас-
ного виробництва аграрного профілю;  

• впровадження компетентісного під-
ходу та сучасних принципів організації нав-
чального процесу, застосування методів ак-
тивного навчання поєднаних з безперервною 
науково-виробничою діяльністю студентів та 
відповідною дослідницькою роботою; 

• впровадження інформаційних тех-
нологій, які прискорять накопичення досві-
ду в опануванні методами аналізу для роз-
в�язання проблем майбутньої професійної 
діяльності. 
Важливим є що підвищення ефектив-

ності навчальної діяльності студентів ВНЗ 
обумовлюється єдністю трьох складових 
предметно-дійового, фізіологічного та пси-
хологічного. Останнє в свою чергу вимагає 
інтеграціі ключових компетентностей щодо 
змісту освіти (стандартів, програм і підруч-
ників) та розробки відповідних технологій їх 
упровадження. 
При цьому виходячи з позицій обов�яз-

кової підготовки випускника ВНЗ до нав-
чання протягом усього життя, ключову 
компетентність �уміння вчитися� необхід-
но розглядати як соціальну норму профе-
сіоналізму майбутнього спеціаліста, рівень 

якого залежить від ефективності навчаль-
но-виховної системи у конкретному закладі 
освіти. Саме розвиток у особистості жит-
тєво важливих компетентностей може дати 
людині можливості орієнтуватись у сучас-
ному суспільстві, інформаційному просторі 
бути конкурентно здатним в умовах інтер-
національного ринку праці. 
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уровня компетентности выпускников ВНЗ аграрного профиля. 

Summary. Antonets A. TO THE QUESTION OF EXPEDIENCE OF COMPETENCE APPROACH 
OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF AGRARIAN TYPE. In the article examined 
methods  increase of level of competence of graduating students of higher educational establishments of 
agrarian type. 
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