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Introduction. The article analyzes the state of implementing competence approach in the 

national education system on the concept, application and monitoring levels. 

Purpose. The aim of the article is highlighting the problems and defining the perspectives 

ofdeveloping the national educational system on the competence grounds. 

Methods. Psychological and educational literature analysis, analogy, induction and 

deduction. 

Results. It was stressed that the major achievements in implementing the competence 

approach in Ukrainian .................. 

Conclusion. The material of the article makes it possible to conclude .......... 
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