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Освіта, яка не вчить жити успішно в                                                                                              

сучасному світі, не має ніякої цінності.  

Кожен із нас приходить у життя    з природженою 

здатністю жити успішно  й щасливо. 

А ми повинні збагнути цю здатність   знаннями і 

навичками,  

Які допомогли б нам її реалізувати 

                                                      якомога ефективніше.  

(Р.Т. Кіосакі) 
Роберт Кійосакі – американський підприємець, інвестор, письменник  

та вчитель економіки. 

 Зміни у суспільному житті і 

свідомості вимагають від нас, 

педагогів, визначити нову мету 

навчання та виховання – розвиток 

інноваційної особистості, здатної до 

життєвої творчості та самореалізації 

у нових соціальних умовах.  
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Якщо говорити про учня, то йому сьогодні потрібні не тільки знання, але і достатній рівень 

життєвої компетентності для успішної адаптації в соціумі, який швидко змінюється,  та сучасному 

світі, враховуючи те, що за останні кілька років нові інформаційні технології повели людську 

цивілізацію на багато кроків уперед і стали невід’ємною частиною нашого життя. Ми вчимося 

жити самі та навчаємо жити учнів. Раніше традиційною метою освіти завжди було оволодіння 

системою знань, основами наук; пам’ять учнів перевантажувалась чисельними фактами, 

поняттями, іменами, датами. Але знання не завжди віддзеркалюються в діях. Наукою доведено, 

що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосувати відповідно до 

конкретної життєвої ситуації. Дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, 

показали, що успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії 

поведінки, і лише на 15% визначається наявними знаннями. Таким чином, необхідність змістити 

акценти в освіті із засвоєння фактів на оволодіння способами взаємодії зі світом призводить до 

осмислення необхідності змінити характер навчального процесу та способів діяльності учнів. 

 Ми повинні підготувати учня не до окремого уроку «на завтра», а до самостійного життя, тобто, 

створити умови для розвитку особистості, виявити творчий потенціал учнів, формувати вміння 

висловлювати власну думку, розв’язувати проблеми, розвивати здатність самостійно займатися 

власною освітою, швидко адаптуватися до інформаційного середовища. Іншими словами – 

сформувати такі особистісні якості, які допоможуть учню знайти своє місце у житті, визначитися з 

колом своїх інтересів та уподобань, розвинути їх, стати активним членом суспільства, 

компетентною упевненою у власних силах людиною. Результатом такої стратегії і тактики в 

організації навчально-виховного процесу буде сформованість загальної компетентності 

випускника, що є інтегрованою сукупністю досягнень учня, вона набувається в процесі навчання, 

особистісного пізнавального та життєвого досвіду, є потрібною для успішного самостійного 

вирішення життєвих завдань, з якими учень зустрічатиметься (або вже зустрічається) в різних 

сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, 

мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, 

розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах 

складних вимог і ризиків, які висуває до перед ним сьогодення. Така характеристика має 

сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й 

поведінкові моделі особистості. 



 

Сучасний 

випускник 

Знання, вміння Ставлення Досвід 

діяльності 

Поведінкові 

моделі 

особистості 

«Я хочу» 

«Я прагну» 

«Я знаю як діяти» 

«Я можу 

спрогнозувати 

результат» 

«Я знаю» «Я вмію це робити» 

«Я можу» 
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       Реформування  освіти в Україні є частиною процесів оновлення 

освітніх систем, пов’язаних з визнанням  значимості знань як 

рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються 

створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду 

навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, 

підручників, форм і методів навчання. Так, у Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

підкреслюється, що зміст базової і повної загальної середньої 

освіти створює передумови для індивідуалізації навчання, 

запровадження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, 

формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших 

видів компетентності учнів 

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його 

інтелектуального багатства, показник його світогляду та ерудиції. 

                                                 В. Сухомлинський 



 Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти 

пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його 

загальною та професійною культурою, без яких 

неможливе вирішення наявних проблем навчання та 

виховання відповідно до нових освітніх парадигм. 

 Сучасному учителеві необхідні гнучкість і 

нестандартність мислення, вміння адаптуватися до 

швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови 

високого рівня професійної компетентності, наявності 

розвинених професійних здібностей. Ця проблема 

зафіксована у державній національній програмі "Освіта", 

де наголошується, що один з головних шляхів реформу-

вання освіти полягає в необхідності "підготовки нової 

генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного 

та загальнокультурного рівня"  
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 удосконалення рівня професійної компетентності вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів – один із основних 

напрямів реформування сучасної системи освіти. Головний 

нормативно-правовий документ Міністерства освіти і науки 

України свідчить: «Педагогічні та науково-педагогічні 

працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний 

рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» [5, п. 1 

статті 56]. Саме тому на сучасному етапі модернізації 

системи освіти й виховання в Україні особливої гостроти й 

актуальності набувають питання підвищення й розвитку 

професійної компетентності викладачів. 
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Знання має служити творчим цілям людини.  

Мало   накопичувати знання ;  

слід розповсюджувати їх  

                                                якомога ширше та застосовувати в 

житті 

                                                                М. Рубакін    

 Основною метою своєї діяльності я ставлю створення 

системи навчання, яка б дозволяла створити умови 

для формування і розвитку в учня наукових 

знань,умінь і навиків, що відповідають державним 

стандартам . Цього можна досягти, якщо учні не 

механічно заучують запропонований матеріал, а 

розуміють і сприймають його. Я намагаюсь домогтися 

свідомого засвоєння знань. Крім того, я ставлю собі 

за мету розвиток інтересу до предмету, активізацію 

пізнавальних інтересів учнів, розвиток їх особистості. 



 Головне завдання кожного педагога на сучасному етапі - пробудити 
інтерес до навчання та навчити учнів самостійно здобувати знання, 
творчо їх використовувати. Навчання буде успішнішим, якщо в 
педагога є можливість пояснювати або закріплювати матеріал, 
використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. 
Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального 
обладнання, яке зосереджене в кабінеті, допомагає викладачу 
досягнути високого рівня засвоєння навчальної дисципліни, 
підвищенню ефективності праці, прищепленню інтересів учнів до 
предмета, забезпеченню міжпредметних зв'язків на уроках. 

 Робота викладача спрямована на те, щоб кожен урок сприяв 
розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок 
самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної 
професії та поваги до праці. 

 У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні 
педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне 
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 
прийомів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний 
навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 
результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток учня з 
урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних 
орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та 
самореалізації особистості. 
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 Навчання будується на принципах варіативності. 

Кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, 

вироблення умінь і навичок, а й формування 

життєвих компетентностей. 

 



Однією з актуальних проблем на сучасному етапі 

розвитку педагогічної теорії та практики є 

активізація особистісних функцій у навчанні. Саме 

від її вирішення залежить ефективність навчальної 

діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні 

знань,стимулюванні та розвитку інтересу до 

навчання, формуванні самостійної думки та 

підготовці до самостійного життя. 

Перспективи розвитку суспільства, доля 

людства залежить від життєвої 

компетентності особистості, життя і 

діяльність якої проходять в цьому світі. 
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Можливості та межі розвитку учня визначаються багато в 

чому змістом, формами та методами навчання. Педагог 

безперечно володіє методикою багатьох форм та методів 

навчання, а головне вміє вчасно, влучно та доречно їх 

використати, а часом доцільно й екстрено замінити.  

Кожна методика педагога реалізовує конкретну ціль чи 

мету, а на уроці їх, зазвичай, декілька. Тому він 

використовує та поєднує окремі елементи чи етапи 

декількох форм та методів. Педагого розвиває 

індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня, 

максимально виявляє, ініціює і використовує 

індивідуальний досвід учнів, допомагає особистості у 

самопізнанні, самовизначенні та самореалізації. 
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  це володіння людиною 

відповідною компетенцією, 

що містить її особистісне 

ставлення до предмета 

діяльності. 

 сукупність знань та умінь, 

необхідних для ефективної 

діяльності: вміння 

алізувати,  передбачати 

наслідки професійної 

діяльності, використовувати 

інформацію. 

 1) добра обізнаність із чим-

небудь;  

 2) коло повноважень якої-

небудь організації,  установи чи 

особи. 

 це сукупність взаємопов'язаних 

якостей особистості (знань, 

умінь, навичок, способів     

діяльності), які є заданими до 

відповідного кола предметів і 

процесів та необхідними для 

якісної продуктивно дії по 

відношенню до них. 

  

Компетентність   Компетенція  



Компетентність = мобільність 

знань + гнучкість методу + 

критичність мислення. 



 По-перше, знання, але не 

просто інформація, а 

швидко змінювана, 

динамічна, різноманітна, 

яку треба вміти знайти, 

відсіяти від непотрібної, 

перевести у досвід власної 

діяльності.  

 По-друге, уміння 

використовувати це 

знання у конкретній 

ситуації; розуміння, яким 

чином можна добути це 

знання, для якого знання 

який метод потрібний.  

 

 По-третє, адекватне 

оцінювання — себе, світу, 

свого місця в світі, 

конкретного, знання, 

необхідності чи зайвості 

його для своєї діяльності, а 

також методу його 

здобування чи 

використання.  

 



   знання; 

    пізнавальні навички; 

    практичні навички; 

    відношення; 

    емоції; 

    цінності та етика; 

    мотивація. 
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МОТИВАЦІЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ВМІННЯ 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ 
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Компетентність  

Мотиваційна 

сфера 

 

ХОЧУ 

 

Рівень 

вихованості 

Операційно – 

діяльнісна  

сфера 

 

МОЖУ 

 

Рівень 

навченості  

Рефлексійна 

сфера 
 (сфера 

самопізнання) 

 

 

ОЦІНЮЮ 

 

Рівень 

розвитку 
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 1. Соціальні 

компетентності,  

    що пов'язані з 

оточенням, життям 

суспільства, 

соціальною діяльністю 

особистості. 

 2. Мотиваційні 

компетентності, котрі 

пов'язані з 

внутрішньою мотива-

цією, інтересами, 

індивідуальним 

вибором особистості 

 3. Функціональні компетентності, які пов'язані з умінням 

оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом. 
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Рада Європи (1990) 
при  створенні  рівнів 
володіння іноземною 
мовою виділила слідуючі  
компетентності: 

 Стратегічну  

 Соціальну 

 Соціолінгвістичну  

 Мовну  

 Навчальну  

 
 ; 

 

Жак Делор, 
ЮНЕСКО, для 
освіти  ХХІ століття  
виділив такі  
глобальні  
компетентності : 

 Навчитися пізнавати 

 Навчитися робити 

 Навчитися жити разом 

 Навчитися жити 

 

 



Н. Гузик 

 1. Ключевые компетентності: 

 Духовна компетентність; 

 Інтелектуальна 
компетентність ; 

 Вольова компетентність 
 

2. Ключевые компетентності, що 
повязані з індивідуальними 
особливостями сприйняття 
та здібностей дітей : 

 Мовна 

 Логіко математична  

 Візуально-просторова 

 Музична 

 Телекінестична 

 Соціальна (міжособистісна ) 

 Внутрішньо-особистісна 
(індивідуальна) 

 

Класифікація  А. Дахіна 

 Ключові  

суперкомпетентності: 

 работа с числом; 

 коммунікаційні; 

 інформаційні технології; 

 самонавчання,  

саморозвиток; 

 работа в команді; 

 вирішення  проблем; 

 бути  людиною. 

2.   За  видами діяльності: 

 трудова; 

 навчальна ; 

 ігрова; 

 Коммуникативная 

(спілкування). 
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Сібіль Е.И. 

 Готовність до безперервної 

самоосвіти  

 Професійно-трудова 

компетентність 

 Соціально-правова 

компетентність 

 Сімейно – побутова 

компетентність 

 Компетентність культури та 

вільного часу 

 Особистісно-естетична зрілість / 

компетентність 

 Психолого – фізіологічна  

компетентность; 

 

 

Класифікація А. Дахіна 
(продовження): 

3. За  обєктами деяльності: 

 Професіональна  

 Предметна (спеціальна) 

 Профільна 

4. За сферами соціалного 
життя: 

 Побутова  

 Громадська  

 В сфері мистецтва 

 Культурно-розважальна 

 В фізичній культурі та 
спорті 

 В освіті 

 В медицині  

 В політиці  
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 Останнім часом проблема професійної 

компетентності педагогічних 

працівників перебуває в центрі уваги 

дослідників. Цей факт є визнанням 

того, що професійна компетентність 

відіграє провідну роль у педагогічній 

діяльності.  

 Питаннями педагогічної компетентності 

займалися такі дослідники як В. 

Адольф, Ю. Варданян, Е. Зеєр, І. Зязюн, 

І. Колесникова, Н. Кузьміна, А. 

Маркова, Л. Мітіна, Е. Рогов, Є. 

Сахарчук, В. Сєриков, В. Синенко, А. 

Щербаков та ін. 
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ВЧЕНІ  ВИЗНАЧАЮТЬ  “ПРОФЕСІЙНУ  

                                                   КОМПЕТЕНТНІСТЬ” 

 як певний психічний стан, що 

дозволяє діяти самостійно й 

відповідально, як оволодіння 

людиною здатністю й 

уміннями виконувати 

визначені професійні функції 

(А. Маркова);  

 як професійну готовність та 

здатність суб’єкту праці до 

виконання задач і обов’язків 

щоденної діяльності 

       (К. Абульханова);  

 як наявність спеціальної 

освіти, глибокої загальної й 

спеціальної ерудиції, 

постійне підвищення 

власної науково-професійної 

підготовки  

  (В. Зазикін та А. Чернишова);  

 як потенційну готовність 

розв’язувати задачі зі 

знанням справи  

         (П. Симонов).  
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Професійна компетентність 

педагога 

Інформаційна 

компетентність  

Продуктивна 

компетентність  

Предметна 

компетентність  

Полікультурна 

компетентність  

Математична 

компетентність  

Особисті якості 

педагога  

Комунікативна 

компетентність  

Психологічна 

компетентність  

Соціальна 

компетентність  

Моральна 

компетентність  
Автономізаційна 

компетентність  



При організації навчання, спрямованого на формування 
компетентної особистості, важливим є розуміння того, що 
процеси навчання і виховання людини відбуваються у 
процесі її власної, особистішої діяльності, і лише на основі 
формування в неї конкретних типів і видів діяльності 
виникають і розвиваються певні психічні особливості. «Між 
навчанням і психічним розвитком людини завжди стоїть 
діяльність». Діяльність визначається як цілеспрямована 
активність, що забезпечує особистісно або суспільно 
значущий результат. Саме діяльність відіграє вирішальну 
роль у становленні фізичних і духовних якостей людини. 
Так, С.Л. Рубінштейн відзначав, що людина у процесі 
діяльності створює саму себе . Можна стверджувати, що 
лише у діяльності відбувається розвиток компетентної 
особистості. Компетентність розглядається як продукт, 
результат діяльності, а організація навчання на діяльнісній 
основі забезпечує формування освітніх компетенцій учнів. 
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 Під діяльнісним підходом у навчанні розуміють планування і 
організацію навчального процесу, в якому визначальне місце 
відводиться в максимально активній, різнобічній самостійній 
навчально-пізнавальній діяльності учнів. 

 При реалізації діяльнісного підходу учням відводиться роль 
активних учасників навчального процесу, а не роль слухачів, 
споживачів готових знань. Вони вже не можуть бути просто 
відтворювачами почутого або прочитаного, а орієнтовані на 
активну навчально-пізнавальну діяльність. Педагог 
розглядається як головна рушійна сила в забезпеченні процесу 
формування компетентностей учнів. Від нього, від його 
професійної компетентності залежать результати, яких 
досягнуть учні. Роль педагога полягає не стільки в керівництві 
навчальним процесом, скільки у створенні певних умов для 
самостійного набуття ними знань, умінь, навичок, способів дій, у 
наданні допомоги при привласненні ними узагальнених способів 
навчальних дій і отриманні з їх допомогою потрібних знань. У 
його задачі входять: формулювання і роз'яснення навчально-
пізнавальних завдань, інструктування, спостереження за 
роботою учнів, відповіді на їх запитання, коректування роботи, 
перевірка і оцінка результатів навчально-пізнавальної 
діяльності. 

 



У контексті діяльнісного підходу до навчання сучасні погляди щодо організації 
навчального процесу виглядають так: 

 основною умовою ефективного здійснення навчальної діяльності є самостійний 
характер її виконання; 

 дотримання в організації навчання такої структури: мотиваційно-цільового, 
операційно-функціонального і контрольно-рефлексивного етапів; 

 використання активних методів навчання; розвиток умінь, необхідних для самостійної 
навчальної діяльності; 

 використання оптимальної системи інтенсивних методів керівництва і контролю 
самостійною навчальною діяльністю учнів, що спирається на такі методи: проблемні, 
евристичні, дослідницькі, методи програмованого контролю, оцінки знань і способів 
самостійної освітньої діяльності; 

 здійснення рефлексивного навчання учнів, яке передбачає їх залучення до аналізу 
спільної продуктивної діяльності однокласників (одногрупників), педагога і самих себе. 

Підсумовуючи вище сказане, зробимо висновок: методологічною основою компетентнісного 
підходу, спрямованого на формування компетентної особистості є особистісно орієнтовний,  
оснований на принципах гуманізму, розвивальний і діяльнісний підходи до навчання. 
Компетентна особистість - це перш за все суб'єкт діяльності, що може свідомо визначати 
цілі своєї діяльності, вибирати з вже відомих або розробляти нові способи діяльності, 
реалізувати свою діяльність відповідно до розробленого плану дій, здійснювати рефлексію. 
Суб'єктність учня досягається через модернізацію системи освіти на основі принципу 
гуманізму. Однією з форм реалізації головного принципу педагогіки - гуманізації освіти є 
особистісно орієнтоване навчання, що забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, 
виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей як суб'єкта пізнання і предметної 
діяльності. Розвиток особистості як суб'єкта відбувається лише у діяльності. Компетентний 
учень - це перш за все суб'єкт навчальної діяльності. Отже, сформувати різного роду 
компетентності учнів, можна лише, якщо процес навчання організувати відповідно до 
діяльнісного підходу, в якому визначальне місце відводиться активній, різноманітній 
самостійній навчально-пізнавальній діяльності учнів, в якій у найбільшій мірі 
виявляється їх суб'єктність. 

 

 



Для успішного формування компетентної особистості 
сучасний педагог повинен володіти певними якостями : 

 успішно розв’язувати свої власні життєві проблеми, виявляючи 
ініціативу, самостійність і відповідальність; 

 усвідомлювати мету та суть компетентнісного навчання; 

 планувати урок із використанням усього розмаїття форм і 
методів навчальної діяльності й насамперед усіх видів 
самостійної роботи, діалогічних, евристичних і проблемних 
методів; 

 пов’язувати навчальний матеріал із повсякденним життям та 
інтересами учнів; 

 оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги не 
тільки продемонстровані знання і вміння, а й передусім 
уміння застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях. 

Кожен урок необхідно планувати таким чином, щоб учні 
не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а 
запитували, досліджували, творили, розв'язували, 
заперечували, співставляли, інтерпретували та 
дебатували за його змістом. Тобто формували свою 
компетентність. 

 



З ДОСВІДУ РОБОТИ: 
  При організації роботи учнів на уроці користуюся 

такими правилами: 

 До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 

 Кожен учень має бути почутим. 

 Різноманітно стимулюю учнів за активну участь у 

роботі. 

 Уроки мають пробуджувати інтерес та мотивацію, 

навчити самостійному мисленню та діяльності. 

Поєднання традиційного та продуктивного навчання 

дало змогу застосовувати ці правила на уроках. 
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 Стимулами пізнавальної активності в навчально-

виховному процесі, крім внутрішнього стимулу - 

пізнавального інтересу, також можуть виступати такі 

прогресивні педагогічні прийоми, як заохочення, 

розкриття необхідності та значення навчального 

завдання(мотивація), підкреслення розвитку позитивних 

рис особистості в процесі навчання, своєчасне визнання 

успіхів учнів, активна позиція викладача, довіра учням 

та інших, які вже стають зовнішніми стимулами 

пізнавальної активності учнів.  

 Пізнавальна активність учнів є показником якості 

їх навчально-пізнавальної діяльності, спрямованості учня 

на ефективне опанування знань та способів діяльності. 
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Необхідно завжди 

пам'ятати, що від 

рівня професійної 

компетентності 

педагога багато в 

чому залежить якість 

освіти.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 
Бажаю всім успіху на 

професійній ниві! 
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