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Компетенція (лат. сompetentia) в прямому перекладі означає взаємне прагнення, 

об’єднання, відповідальність, підхід особистостей, які мають певні обов’язки, 

повноваження, знання, досвід, сукупність їх, затверджені законом або іншими 

державними документами. 

Зміни у державі, дзеркально відображаються в освітній сфері. Суспільні 

інтеграційні процеси в Україні, що знаходиться на шляху демократизації, вплинули на 

розвиток освіти і обумовили її реформування. В наш час формування освітніх цілей 

спрямовується на стратегічні орієнтири міжнародної спільноти, підготовку молоді. 

Процес навчання передбачає забезпечення обох сторін, тому проблема 

компетентності актуальна зараз як ніколи: неможливо підвищувати майстерність 

студента без зростання компетентності викладача. 

В цих умовах кафедра фізичного виховання проводить певну роботу щодо 

застосування різних компетентністних підходів у виборі базових компетентностей, 

поєднання знань і умінь, пізнавальних цінностей, практичних навичок, емоцій, 

поведінкових компонентів та ін. При цьому залучаються можливі в наших умовах 

іноваційні технології, а також основні методи набутих колективом викладачів кафедри 

принципів педагогічної науки. 

Так, часто в базові тематичні матеріали лекцій включаються нові наукові дані, не 

зменшуючи академічності змісту лекцій вводяться діалоги, враховується зацікавленість 

студентів до певних проблем, формулюються ситуаційні задачі, визначається думка 

молоді щодо шляхів їх вирішення.  

Контроль знань та умінь з аудиторної і самостійної робіт проводиться шляхом 

живого діалогу, а також за допомогою безмашинного програмованого контролю. Зараз 

для проведення тестування розробляються і заносяться в комп’ютерну програму 

завдання з усіх модулів навчальних програм основних дисциплін. 

Отже, з метою підвищення компетентності студентів використовується різні 

компетенції, підходи, які сприяють підвищенню якості навчального процесу. 


