
ММААТТТТЕЕХХ  22001166  

ТТоомм  11  
РРААЗЗДДЕЕЛЛ    ДДИИДДААККТТИИЧЧННИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕТТОО    

 

 

- 235 - 

 

УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД  

В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ 

 
ЙОАННА М. СТАРИРАДЕВА,  ВИОЛЕТА М. МАРИНОВА,  САШО И. МАРКОВ 

 

 

CONDITIONS FOR REALIZATION OF COMPETENCE APPROACH IN 

VOCATIONAL EDUCATION IN THE UNIVERSITIES 
 

JOANNA M. STARIRADEVA,  VIOLETA M. MARINOVA,  SASHO I. MARKOV 

 
 ABSTRACT: The article considers conditions for realization of competence approach in 

vocational education in the universities, briefly referring to local and foreign scientists, as well as our 

own research and analysis. 

 

 KEYWORDS: competency approach, conditions for realization, vocational education. 

Едно от условията за подготовка на конкурентноспособни специалисти е 

компетентностният подход, осигуряващ формиране на професионални компетенции на 

специалиста. 

Професионалната компетентност е детерминанта за успешната дейност на 

специалиста, обем на неговите знания и умения, съвкупност от опит и личностни 

качества, т. е. всички тези потенциални възможности, които са важни за постигане на 

висок резултат в професионалната дейност и конкурентноспособност на пазара на труда. 

 В разработването на проблемите за компетенциите като цяло значителен принос 

влагат редица учени и изследователи – наши и чужди. [1-16] 

В настоящето са проведени поредица от изследвания, в които се разглеждат 

проблемите на конкурентноспособността (дефиниции, социално-психологическа 

структура, методика за оценка, подходи за подготовка на конкурентноспособния 

специалист и др.). В редица разработки изследователите контекстно изучават: 

способността на личността да се  адаптира към изменящите се условия; социализацията и 

рефлексията, мотивацията; качествата на личността като активност, настойчивост, 

целеустременост, воля, готовност за сътрудничество, като фактори на 

конкурентноспособно взаимодействие; синергизъм, самореализация и самоорганизация; 

професионално самоопределение; способност за ефективно вземане на решения. 

В други чуждестранни изследвания са представени някои структурни компоненти 

на конкурентноспособността на личността: самоактуализация; печеливша стратегия; 

способност за самоутвърждаване и самообучение; асертивност; жизнен успех; смислово-

жизнена ориентация, конгруентност. [2, 3, 9-16] 

Компетентността, като научен проблем, няма все още точно определение и 

изчерпателен анализ. Затова в литературата се среща широко тълкуване на понятието 

«компетентност», което преди всичко се употребява интуитивно за изразяване на 

достатъчно ниво на квалификация и професионализъм. 

От направените от нас проучвания и анализ по въпросите на професионалното 

образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход можем да формулираме 

следните условия относно неговата реализация:  

1. Реализирането на компетентностния подход в образователната практика на 

вузовете предполага наличие на определени педагогически условия, сред които особена 
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значимост са придобили: активизирането на познавателната дейност на обучаемите, 

творческото мислене на студентите и проблемно-дейностното обучение. 

В практически план познавателната активност обуславя формирането на насоките 

за развитие на личноста, на нейния опит, на устойчивите особености на отделните 

психически процеси, проявяващи се в темперамента и във възрастовите и други признаци. 

При формиране на компетентен и конкурентноспособен специалист е необходимо 

творческо мислене за създаване на нови идеи или за усъвършенстване на вече използвани. 

В тази връзка безспорно голямо значение придобива проблемно-дейностното обучение. 

2. При създаване на модела на конкурентоспособния специалист трябва да се 

вземат под внимание особеностите за организиране на образователната система: 

- зачитане на пазарните отношения и социалната поръчка; 

- образователната система на вуза трябва да се развива като отворена структура, в 

която важна роля трябва да заемат интуицията и творчеството; 

- образователната система е нужно да притежава способност за достигане на 

прогнозиран резултат; 

- структурата на образователните програми трябва да съответства на 

индивидуалните потребности и интереси на личността и изискванията на пазара на труда. 

3. Професионално-личностният модел на завършващия ВУЗ трябва да бъде основа 

на процеса за формиране на конкурентоспособна личност. Такъв модел предполага, че в 

резултат на образованието у човека трябва да се формира цялостно социално-

професионално качество, позволяващо му успешно да изпълнява професионалните задачи, 

да взаимодейства с другите хора. Това качество може да бъде определено като цялостна 

социално-професионална компетентност. 

4. При разработването на професионално-образователна програма е важно 

структурата й да се формира във вид на съдържателни модули (групи от дисциплини): 

- основни модули, съставящи ядрото на съответната наука и сферата на 

професионална дейност; 

- поддържащи модули, формиращи информационния контекст на дадената наука и 

сферата на професионална дейност; 

- организационно-комуникационни модули, отговарящи на задачите за формиране 

на междуличностните компетенции; 

- специализирани модули, разширяващи и задълбочаващи компетенциите в 

избраната сфера на дейност; 

- мобилни модули, включващи видовете активност на студентите.  

5. Проучванията показват, че подготовката на конкурентноспособен специалист 

изисква съществени промени в системата на вузовското обучение. Едно от условията за 

организиране на такава подготовка трябва да бъде компетентностният подход, създаващ 

учебна среда, която осигурява готовност на бъдещия специалист за конкурентноспособна 

трудова дейност. [9-16] 

6. Практиката показва, че при подготовката на конкурентноспособен специалист е 

нужно да се обърне особено внимание на подготовката за решаване на следните задачи: 

изучаване на изходното ниво за развиване на интелектуалните и другите способности, 

които са важни за осъществяване на професионалната дейност; разкриване на 

личностните предпоставки, обуславящи эфективността на обучението и високото ниво за 

развиване на компетенциите; използване на развиващия потенциал на образователната 

среда във вуза; формиране на професионалното самосъзнание на студента и «Я-

концепцията» на бъдещия специалист; развиване на високо ниво на професионалната 

позиция; стимулиране на мотивацията за професионално и личностно 
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самоусъвършенстване; запознаване на студентите с нормативния модел на 

професионалната дейност и т. н. 

Подготовката на конкурентноспособен специалист изисква съществени промени в 

системата на вузовското обучение. Едно от условията за организиране на тази подготовка 

трябва да бъде успешното прилагане на компетентностния подход, създаващ адекватна 

учебна среда, осигуряваща готовност на бъдещия професионалист за конкурентно-

способна трудова дейност. 
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