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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИШУ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО)

Вища освіта сьогодні повинна бути орієнтована на підготовку фахівців, які володіють фунда-
ментальними знаннями, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, здатними вирішувати
практичні завдання. Немає одностайного підходу до розуміння поняття «компетентнісний під-
хід». Автори вкладають різний зміст у це поняття [1]. О. Глузмананом [2] виокремлено та уза-
гальнено основні ідеї компетентнісного підходу, а саме: компетентнісний підхід не є принципо-
во новим для вищої освіти, оскільки вона завжди орієнтувалася на набуття узагальнених
способів діяльності; компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам, вона їх
вміщує, хоча не є їхньою простою сумою; компетентність охоплює не тільки когнітивну та опе-
раціонально-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову, містить ре-
зультати навчання, систему ціннісних орієнтацій, тому компетентності формуються не тільки під
час навчання, а й під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо.

При компетентнісному підході акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок зміщуються в площину формування і розвитку у студентів здатності практично
діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях. Це вимагає від викладача
змістити акценти у своїй навчально-виховній діяльності з інформаційної до організаційно-
управлінської площини. У першому випадку він відіграє роль «ретранслятора знань», а в друго-
му – організатора освітньої діяльності. При цьому повинна змінюватися модель поведінки студе-
нта – від пасивного засвоєння знань до активної самоосвітньої діяльності. Однією з освітніх тех-
нологій, що підтримує компетентнісно-орієнтований підхід можна вважати метод проектів. Під
проектом при цьому треба розуміти спеціально організований викладачем і самостійно викону-
ваний студентами комплекс дій, що має бути завершений створенням продукту, який складається
із об’єкта праці, виготовленого в процесі проектування та його презентації [3]. У рамках вивчен-
ня науки кримінальне процесуальне право основним проектним завданням є рольова гра «Судове
засідання», яке передбачає виконання студентами ряду спеціальних комплексних завдань, нас-
лідком яких є отримання ряду професійних компетенцій. Практика реалізації даного проекту сві-
дчить про зміни у мотивації і ставленні студентів до навчання; дає можливість ставити практичні
завдання різної складності; дозволяє студентам отримати досвід здійснення відомих способів ді-
яльності у формі умінь діяти за зразком, досвід творчої діяльності у формі вмінь приймати ефек-
тивні рішення в проблемних ситуаціях. Перевага компетентнісного підходу у сучасному освіт-
ньому процесі є очевидною, проте запровадження компетентнісного підходу у вищому
навчальному закладі потребує значних зусиль професорсько-викладацького складу з визначення
кола компетенцій, які мають бути сформовані у майбутнього фахівця, виокремлення їх змісту та
критеріїв, які б дали змогу визначати рівень сформованості компетенцій [1].
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