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 МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ  

 
В.Д. Гогунський, Е.В. Гавриш, С.В. Ткачук. Моделі компетентнісного навчання. 

Розглянуто особливості формування систем компетентнісного навчання, що базуються на 

сукупності найзагальніших понять, які мають бути деталізовані в комплекс знання, 

уміння, навичок, цінності та відносин. Показана можливість застосування формальних 

підходів під час навчання для формування компетентності фахівців. 
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Рассмотрены особенности формирования систем компетентностного обучения, основанных 

на совокупности общих понятий, которые должны быть детализированы в комплекс знания, 

умения, навыков, ценности и отношений. Показана возможность применения формальных 

подходов при обучении для формирования компетентности специалистов. 
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Важливою складовою визначення кваліфікації проектних менеджерів є 

використання таксономії оцінок рівня засвоєння компетенцій та володіння 

практичними навичками, яка являє собою шкалу балів необхідних для 

отримання одного з чотирьох рівнів IPMA [1]. Кожна компетенція оцінюється 

відповідно до середніх балів, що наведені таблицях таксономії. В PMCDF [2] 

представлена модель «вимірів» компетенції, стосовно о управління проектами.  

Багато публікацій в даний час присвячено питанням управління знаннями, 

але за змістом в цих публікаціях часто підтверджуються положення, що були 

сформульовані вже досить давно [3 - 14]. Наприклад, слід вказати на геніальні 

прогнози Едварда Демінга [15], які відомі нам завдяки публікації його 

відданого учня – доктора Генрі Нива [16]. На основі робіт Генрі Нива діють 

професійні спільноти в усьому світі, які пропагують запропоновану ним 

систему глибинних знань [17]. 
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Демінг вважав, що всі менеджери повинні володіти тим, що він називав 

Системою Глибинних Знань, яка складається з чотирьох частин (рис 1): 

 розуміння системи: розуміння всього процесу, в який залучені 

постачальники, виробники і споживачі (або одержувачі) товарів та послуг; 

 знання про теорію варіабельності: поділ варіацій на виході будь-якого 

процесу на загальні - системні - причини і особливі або спеціальні причини - 

випадкові і скороминущі втручання в систему; 

 елементи теорії пізнання: концепції, що пояснюють знання і межі того, 

що може бути пізнане; 

 знання в області психології: розуміння людей. 

 

 
Рисунок 1 - Система глибинних знань за Е. Демінгом 

 

Демінг пояснював: "Не потрібно бути видатним ні в якій з частин 

глибинних знань, щоб розуміти їх і застосовувати." 14 пунктів менеджменту в 

промисловості, освіті та управлінні країною природним чином випливають з 

системи глибинних знань як її застосування з метою перетворення сучасного 

стилю західного менеджменту до нового оптимізованого стилю "[15].  

Широке застосування серед фахівців в галузі управління проектами 

знаходять визначення понять: особисті здібності, персональні компетенції, 

знання, технічні навички, виконавчі навички, креативні здібності [18 - 25]. Все 

це є певним відгуком дискусії про те, як слід сприймати опанування методів 

управління проектами, як навчання мистецтву, чи технічним прийомам, які 

стандартизовані і досконало описані в множині стандартів, керівництв і 

рекомендацій. Ясно, що не можна заперечувати доцільність застосування 

технічних прийомів і методів в управлінні проектами. Але саме визначення 

проекту, як «тимчасової діяльність, що спрямована на створення унікального 

продукту, послуги або результату» [1], наголошує на тому, що творчість і 

креативність є основними засадами проектного управління.  
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Компетентнісний підхід як глобальне явище знаходить віддзеркалення у 

всіх сферах функціонування людини [25 - 30]. Так, компетентнісний підхід у 

освіті переорієнтує освітянську парадигму з «знань, умінь» на становлення, 

цінності у вигляді компетенцій та компетентностей, що є інновацією, яка 

спроможна згладити суперечності між запитами ринку праці та існуючою 

системою освіти [31]. Впровадження компетентністного підходу в галузь 

управління проектами при формуванні команди проекту та подальшому її 

розвитку, визначає зміну парадигми відбору претендентів до команди проекту: 

сьогодні це сукупність ставлень, цінностей, технічних засобів, поведінкових 

елементів до претендентів на участь у команді проекту [7]; пошук важливих 

характеристик особистості, які б задовольняли потребам динамічного 

зовнішнього середовища проекту. 

Компетентнісний підхід базується на компетенціях та компетентностях 

фахівця. Організація економічного співробітництва та розвитку (OECP) 

застосовує поняття ключових компетентностей (key competencies) для 

інтерпретації компетентнісного підходу, що дає можливість особистості 

ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах; ключові 

компетентності становлять основний набір найзагальніших понять, які 

мають деталізовані в комплекс знання, уміння, навички, цінності та 

відносини [1, 25]. Зазвичай ключові компетентності, розглядаються, як 

відповіді на запити суспільства щодо збереження демократичного відкритого 

суспільства, нових вимог ринку праці, а також сучасних напрямків розвитку 

комплексних організацій та економічних зміни, тощо.  

Стандартні компетенції містять ті здібності, які є загальними для всіх 

учасників конкретного виду діяльності і необхідні для вирішення типових 

завдань даної діяльності. Під ключовими компетенціями розуміються 

здібності вирішувати інноваційні задачі для даного виду діяльності. Ключові 

компетенції забезпечують конкурентоспроможність фахівця. Провідні 

компетенції є творчим потенціалом і перспективністю працівника, що 

забезпечують йому певний рівень успішності досягнень в майбутньому [25].  

За національним стандартом Украины (NCB UA, ver. 3.1) галузь знань 

управління проектами, як відомо, охоплює такі групи компетенцій: технічні (Т), 

поведінкові (П), контекстуальні (К) та додаткові (Д) компетенції (національні 

та галузеві). Всі елементи вказаної множини компетенцій мають складні 

взаємозв’язки і фактично утворюють у сукупності простір знань проектного 

управління, який є предметом для підготовки менеджерів [1]. 

Сучасна освіта ґрунтується на сформульованому Фомою Аквінським ще 

у ХIII столітті концепті: навчання полягає у сходженні по щаблях знання 

(рис. 2). Той, хто навчається, освоює і проходить послідовно по етапах 

знання: впізнавання, відтворення, вміння, творчості [31].  

Концепція «навчання через все життя» передбачає регулярну 

перепідготовку і вдосконалення компетенцій професіоналів [32].  

Динаміка розвитку та оновлення знань в галузі управління проектами 

ініціює створення нових науково обґрунтованих підходів до формування 

компетенцій фахівців з проектного управління [33 - 45]. Стає актуальним 
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перехід від формальних концепцій достатньою сукупності знань проектних 

менеджерів до оволодіння творчих компетенцій, що означає формування 

активних навичок діяльності в поєднанні з певними якостями особистості, 

знаннями в області проектного управління та предметної області. 

 

Рисунок 2  Рівні компетенцій за Фомою  Аквінським: 1 – впізнавання;  

2 – відтворення; 3 – вміння; 4 - творчість 

У розвиток навчання знанням Девід Колб запропонував одну з найбільш 

відомих моделей [31], згідно з якою будь-яке навчання є циклічним і 

проходить 4 фази (рис. 3).  

При всій своїй подобі моделі Д. Колба і Фоми Аквінського 

відображають різні аспекти навчання. Модель Ф. Аквінського визначає рівні 

досконалості індивідуума, а модель Д. Колба показує механізм досягнення 

цієї досконалості на кожному з рівнів компетенції. 

 

Модель Д. Колба є аналогом циклу Шухарта  Демінга PDCA (Plan – Do 

– Control – Action), який широко застосовується в проектному менеджменті 

для управління процесами та операціями. З урахуванням цієї аналогії можна 

запропонувати об'єднання моделей Фоми Аквінського і Д. Колба у вигляді 

спіралі: цикли Колба розриваються і переходять на наступні рівні 

компетенції. Перша модель визначає стратегічні цілі управління навчанням, а 

друга – тактичні механізми вдосконалення. Менеджер проекту може на 

 

Рисунок 3  Этапи навчання по Д. Колбу 



Матеріали науково-методичного семінару – 11 (2015) 

51 

практиці навчитися техніці складних умінь, але для цього у нього має бути 

право на помилку, щоб за виявленням помилки було її осмислення і 

виправлення, що є стимулом подальшого розвитку. 
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