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DYNAMIC MODEL OF LIFE CYCLE COMPETENCE
З метою подальшого розвитку системно-інтеграційних уявлень про функціонування і розвиток майбутнього
ІТ-спеціаліста, вивчення всіх складових компетентнісного підходу в процесі формування професійної компетентності запропоноване використання поняття життєвого циклу компетенції (ЖЦК).
Розглянуто динамічну модель ЖЦК та її основні п’ять фаз: планування, формування, зростання, зрілість, диверсифікація/занепад. Для кожної фази наведена її ґрунтовна характеристика, визначені мета, зміст, структура.
Визначено фактори, що описують рух компетенції від однієї фази свого розвитку до іншої, та механізм переходу
від стадії до стадії.
Ключові слова: компетентність, компетенція, динамічна модель життєвого циклу компетенції.
Рис.: 1. Бібл.: 13.
С целью дальнейшего развития системно-интеграционных представлений о функционировании и развитии будущего ИТ-специалиста, изучения всех составляющих компетентностного подхода в процессе формирования профессиональной компетентности предложено использование понятия жизненного цикла компетенции (ЖЦК).
Рассмотрена динамическая модель ЖЦК и ее основные пять фаз: планирование, формирование, рост, зрелость, диверсификация/упадок. Для каждой фазы приведена ее основательная характеристика, определены цели,
содержание, структура. Определены факторы, описывающие движение компетенции от одной фазы своего развития к другой, и механизм перехода от стадии к стадии.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, динамическая модель жизненного цикла компетенции.
Рис.: 1. Библ.: 13.
In order to further the development of system-integration ideas about the functioning and development of future IT
specialists, the study of all components of competence approach in the formation of professional competence of the proposed
use life cycle competence (LCC).
Considered LCC dynamic model and its five main phases: planning, formation, growth, maturity,
diversification/decline. For each phase given its thorough description, outlining the purpose, content, structure. The factors
describing the movement of competence from one phase of development to another gear and move from stage to stage.
Key words: competence, competency, dynamic lifecycle model of competence.
Fig.: 1. Bibl.: 13.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України відбувається модернізація системи освіти. Однією з тенденцій реформування сучасної вищої школи є висунення як пріоритетного компетентнісного підходу в процесі підготовки фахівців у
різних галузях знань.
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and Instruction
(IBSTPI)) поняття компетентності визначено як набір знань, умінь і навичок, що дають
змогу особистості ефективно проводити діяльність, завдання або виконувати роботу,
функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній
діяльності [3, с. 8–9].
Компетентним можна стати, опановуючи певні компетенції і реалізуючи їх у досвіді
конкретної діяльності.
Компетенція – деяка відчужена, наперед задана вимога до підготовки особи (властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед задана вимога щодо знань та
досвіду діяльності у певній сфері.
Перед освітніми установами поставлено завдання випускати фахівців, що володіють
не тільки певними знаннями і навичками, а навчити людину діяти в конкретній життєвій ситуації. Сформовані раніше освітні моделі не можуть повною мірою підготувати
професійних фахівців, яких потребує сучасне суспільство. Введення в дію нових державних стандартів орієнтує освітні установи на результат навчання, що виражений мовою компетенцій, тому перед ВНЗ стоїть завдання навчити студента діяти в умовах не Трунова О. В., 2017
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визначеності, частої зміни інформації, вміти постійно вдосконалювати свій професійний рівень.
Результатом навчання є сформований набір компетенцій, тобто набір знань, навичок, здібностей, особистих якостей, необхідних для подальшого успішного професійного зростання, після завершення навчального процесу, якими повинен володіти випускник. Для розгляду всіх складових компетентнісного підходу зручно використовувати
поняття моделі життєвого циклу компетенції (ЖЦК), введене в роботі [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати проведеного аналізу науково-технічної літератури, пов’язаної з впровадженням компетентнісного підходу в систему освіти, вказують на те, що це абсолютно нова парадигма в освіті, і, незважаючи на
величезну кількість робіт у різних галузях науки, присвячених цій темі, залишається ще
дуже багато недосліджених питань [1; 3].
Моделі ЖЦК, представлені в роботах [2, 4–9], не включають етапів планування і розроблення освітньо-професійної програми (ОПП), який є найбільш важливим, оскільки
некоректний підбір дисциплін в ОПП не дозволить сформувати професійні компетенції,
що вимагаються освітнім стандартом і роботодавцями.
Результати аналізу «вузьких місць» у дослідженні компетентнісного підходу в наукових роботах з прив’язкою до етапів ЖЦК виявлено, що життєвий цикл компетенції
складається з двох етапів:
1. Процес планування і розроблення ОПП.
2. Процес реалізації ОПП, що включає два етапи: формування компетенції і контроль володіння компетенцією.
Аналіз показав, що найбільш недослідженим є процес планування і розроблення
ОПП.
Мета статті. Головною метою статті є представлення нової моделі ЖЦК, яка могла
б слугувати підґрунтям для створення інформаційної підтримки процесів планування і
розроблення освітньо-професійної програми та інших фаз розвитку компетенції.
Виклад основного матеріалу. Сучасна освітня модель, в якій студент і викладач є
рівноправними учасниками освітнього процесу, найскладнішими моментами якого є
пробудження ініціативи і тяги до знань, пошуку мотивації до навчання для обох сторін.
Студент у сучасному університеті – суб’єкт освітньої діяльності та її результат.
Компетенції – результат освіти, їх розвиток вимагає часу і взаємної участі студента і
викладача. Характеристикою процесу формування компетенції є рівень її сформованості, що змінюється в часі. Метою процесу формування компетенції є певний рівень її
сформованості, що дозволяє говорити про досягнення однієї з цілей компетентнісноорієнтованої основної освітньої програми. Освоєння складових (компонентів) окремої
компетенції зазвичай відбувається поступово.
Життєвий цикл компетенції може бути представлений у формі динамічної моделі (рис.).
Стрілка на рисунку вказує цільове спрямування розвитку процесу. Початковий момент формування компетенції позначимо через t0. Компетенція являє собою складну
структуру, що складається з різних компонентів (знань, умінь, навичок і досвіду діяльності), формується поступово у процесі навчання. Тому весь процес формування компетенції можна розбити на окремі етапи. Проблемними питаннями побудови моделі
життєвого циклу компетенції є питання про фактори, що визначають динаміку розвитку компетенції і механізми переходу від однієї стадії життєвого циклу до іншої.
Як фактор, що визначає рух компетенції від однієї фази свого розвитку до іншої,
будемо розглядати сформованість відповідного рівня компетенції, а як механізм переходу від стадії до стадії – оцінювання успішності засвоєння компетенції (атестація).
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Рис. Динамічна модель життєвого циклу компетенції

Модель формування компетенції можна представити через послідовно-паралельно
реалізовані підпроцеси формування частин компетенції (субкомпетенції) у межах освоєння окремих дисциплін або практичних розділів. Вона обов’язково містить процес моніторингу одержуваних результатів освоєння компетенції, що протікає паралельно.
Процес формування компетентності відбувається в межах багатьох дисциплін і
практичних видів навчальної діяльності. Засвоєння субкомпетенції можна представити
як підпроцес формування компетенції. Тоді вхідними даними в підпроцес предметного
формування субкомпетенції буде рівень сформованості компонентів компетенції при
вивченні попередніх дисциплін, а вихідними даними – рівень сформованості субкомпетенції, що означає успішне досягнення цільового результату в предметній галузі.
Базуючись на найбільш поширеній у теорії життєвого циклу п’ятиетапній моделі,
теоретичне й емпіричне обґрунтування якої представлено в роботах багатьох зарубіжних дослідників [11–13], виділяємо у складі життєвого циклу компетенції такі п’ять фаз
(етапів, процесів).
1. Фаза планування і розроблення (зародження) компетенції (t0-t1). Цей етап припускає перетворення на фундаментальному (менталітет, культура студента та викладача,
інституційні та когнітивні механізми) і функціональному рівнях (структура, поведінкові патерни), що дозволяють сформувати синергетичний набір знань, технологій і навичок, які забезпечують студенту стійку конкурентну перевагу на ринку праці.
Фаза планування і розроблення містить такі підпроцеси: формування банку даних
дисциплін, визначення набору компетенцій, формування структури ОПП, корегування
документів освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і ООП, формування навчальних планів спеціальностей і робочих програм дисциплін.
Реалізація цього процесу передбачає залучення як експертів викладачів, студентів
минулих років і роботодавців, у нашому випадку провідних спеціалістів ІТ-галузі. Для
виділених експертним методом компетенцій необхідно встановити причиннонаслідкові зв’язки між результатами навчання в дисциплінах. Провести деталізацію
об’єктів і видів діяльності цих компетенцій. Встановити бінарні відношення на множинах об’єктів цих компетенцій «бути основою для».
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Управління часовим запасом під час формування компетенцій студентів (бакалаврів, магістрів) можна здійснювати з використанням елементів мережевого планування,
зокрема мереж Петрі.
Після того, як буде складено мережевий план формування компетенцій, можна провести розрахунок часового запасу, який може бути використаний для формування більш
складної компетенції. Наприклад, формування компетенції кодування для майбутнього
ІТ-спеціаліста починається тільки після того, як сформовані субкомпетенції теорії
комп’ютерних систем і математики. У цьому випадку з часом можна збільшити (зменшити) аудиторне навантаження відносно дисциплін, що формують компетенцію кодування,
виконуючи при цьому вимогу, пов’язану з обмеженням кількості аудиторних годин на
тиждень (не більше 18 академічних годин на тиждень). Якщо цей критерій не виконується, то цей часовий запас може бути використаний для науково-дослідної роботи. Такий
алгоритм може бути використаний у тому випадку, якщо для формування компетенції
необхідно вивчити багато дидактичних одиниць, які формують довільну компетенцію.
Результатом цього етапу є наявність ОПП та технологічних карт дисциплін.
2. Фаза формування (t1-t2). Під час формування компетенції початковий рівень її
сформованості в момент часу t1 є результатом навчання на попередньому рівні освіти (у
загальноосвітній школі) або в межах вивчення інших дисциплін. Початковий рівень
сформованості компетенції враховується у процесі розроблення індивідуального плану
підготовки студента (технологічної карти студента).
Фаза формування містить такі підпроцеси: зовнішнє незалежне тестування (з математики, фізики і т. ін.), вивчення дисциплін циклу математичної та природничонаукової підготовки (дискретні структури, комп’ютерні числення тощо), поточний контроль, проміжний контроль. На етапі (t1-t2) формуються знання, вміння та навички, що
становлять базову основу компетенції, без якої неможливий її подальший розвиток.
Досягнута база дозволяє перейти до наступного етапу. Для успішності освітнього
процесу необхідно здійснювати контроль процесу формування компетенції та її окремих компонентів у деякі заздалегідь визначені моменти часу. Успішність освоєння
компетенцій (субкомпетенцій) оцінюється на підставі цільових дескрипторів – якісних
та кількісних критеріїв того, що мається на увазі під ознаками сформованості компетенції на цьому етапі контролю.
3. Фаза зростання (t2-t3), на якій набувається досвід діяльності, коли окремі компоненти компетенції починають «працювати» в комплексі і відбувається вироблення індивідуального алгоритму продуктивних дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
Фаза зростання містить такі підпроцеси: вивчення дисциплін як циклу математичної
та природничо-наукової підготовки, наприклад, комп’ютерна дискретна математика,
теорія ймовірностей та математична статистика, так і циклу професійної та практичної
підготовки (алгоритми та структури даних, моделювання та аналіз програмного забезпечення і т. ін.), поточний контроль, проміжний контроль, навчальна практика, науково-дослідна робота (НДР) і новий напрямок – робота у стартапах. Відзначимо, що досвід діяльності як діяльнісна складова процесу навчання є цементуючою основою
процесу формування стохастичної компетенції майбутнього ІТ-спеціаліста, тобто діяльність стає предметом засвоєння. У процесі накопичення досвіду діяльності відбувається
розвиток тієї частини компетенції, яка визначає готовність її використання в міру затребуваності та сприяє накопиченню у студента різних алгоритмів продуктивних дій.
Додатково, паралельно з засвоєнням способів діяльності з актуалізації компонентів формованої компетенції, накопичуються і нові знання, вміння і навички.
4. Фаза зрілості. Починаючи з деякого моменту часу t3 відбувається поступовий перехід до оволодіння відповідною компетенцією (t3-t4). Це завершальний етап освоєння
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компетенції, коли окремі її компоненти стають спільністю і починають працювати в
комплексі.
Фаза зрілості складається з таких підпроцесів: виробнича практика, НДР, робота у
стартапах, підсумкова атестація. Обов’язковий підсумковий контроль процесу формування сукупності компетенцій для оцінювання якості освітнього процесу загалом та
оволодіння кожною компетенцією окремо. Підсумковий контроль рівня сформованості
компетенції випускника ВНЗ здійснюється на етапі підсумкової державної атестації у
формі захисту випускної кваліфікаційної роботи, оскільки в ній обов’язковим є демонстрація повною мірою володінням професійними компетенціями ІТ-спеціаліста. При
цьому підсумкове оцінювання рівня сформованості компетенції повинно проводитися з
урахуванням всіх проміжних атестацій випускника ВНЗ.
5. Фаза диверсифікації/занепаду. Вдосконалення і розширення сфери дії існуючої
компетенції, або стагнації. Зауважимо, що завершальний етап формування професійних
компетенції обов’язково повинен бути практично-орієнтованим і носити міждисциплінарний характер, забезпечувати формування «володінь» і сприяти інтеграції результатів освіти з освоєнням компетенцій. Починаючи з деякого моменту часу t4 розпочинається професійна діяльність випускника університету. Професійна компетентність
випускника визначає його конкурентоспроможність на ринку праці, що для університету є показником результативності його освітньої діяльності.
Необхідно відзначити, що перераховані етапи формування компетенції повинні бути заплановані і реалізовані в межах ОПП ВНЗ.
Висновки і пропозиції. Процес планування і розробки ОПП декомпозований на підпроцеси: формування банку відповідних дисциплін, визначення набору компетенцій,
формування структури ОПП, корегування ОКХ, розробки компетентнісноорієнтованих робочих програм, створення технологічних карт дисциплін, індивідуальних траєкторій навчання.
Розроблена модель ЖЦК формує план подальших досліджень, надає можливість
створення інформаційної підтримки, не тільки в межах ОПП. Необхідно розробити цілу
мережу подібних процесів, що паралельно протікають, спрямованих на формування
всіх компетенцій, представлених у заявленому переліку компетенцій ІТ-випускника.
Слід зазначити, що поряд з моніторингом одержуваних результатів з освоєння компетенцій у межах окремих дисциплін, доцільно у процесі реалізації освітньої програми
організувати проміжні контролі освоєння всіх заявлених компетенцій у формі «зрізу
поточних результатів» на міждисциплінарному рівні (проміжних атестацій).
Подальші теоретичні дослідження поняття компетенції можуть бути спрямовані на
удосконалення поняття компетенції команди та дослідження її впливу на життєвий
цикл компетенції стартап команди.
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