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ПідПід поняттямпоняттям ««компетентністнийкомпетентністний
підхідпідхід вв освітіосвіті»» розумієтьсярозуміється

спрямованістьспрямованість освітньогоосвітнього процесупроцесу нана
формуванняформування йй розвитокрозвиток основнихосновних

базовихбазових іі предметнихпредметних
компетентностейкомпетентностей особистостіособистості. . 

РезультатомРезультатом такоготакого процесупроцесу повинноповинно
бутибути формуванняформування загальноїзагальної

компетентностікомпетентності людинилюдини, , щощо єє
сукупністюсукупністю ключовихключових

компетентностейкомпетентностей, , інтегрованоюінтегрованою
характеристикоюхарактеристикою особистостіособистості..



КомпетентністьКомпетентність –– цеце складнаскладна
інтегрованаінтегрована характеристикахарактеристика

особистостіособистості, , підпід якоюякою розуміютьрозуміють
набірнабір знаньзнань, , вміньвмінь, , навичокнавичок, , 
ставленьставлень, , щощо даютьдають змогузмогу

ефективноефективно провадитипровадити діяльністьдіяльність
абоабо виконувативиконувати певніпевні функціїфункції, , 

забезпечуючизабезпечуючи розврозв’’язанняязання
проблемпроблем іі досягненнядосягнення стандартівстандартів

уу різнихрізних видахвидах діяльностідіяльності..



ВВ педагогічнійпедагогічній науцінауці
компетентністькомпетентність визначаєтьсявизначається
якяк спроможністьспроможність особистостіособистості
сприйматисприймати індивідуальнііндивідуальні тата

соціальнісоціальні потребипотреби йй
відповідативідповідати нана нихних, , 

кваліфікованокваліфіковано будуватибудувати
діяльністьдіяльність вв будьбудь--якомуякому

напрямкунапрямку. . 



ПерелікПерелік ключовихключових компетенційкомпетенцій АА..ХуторськийХуторський
визначаєвизначає нана основіоснові провіднихпровідних цілейцілей загальноїзагальної

освітиосвіти, , структурноїструктурної презентаціїпрезентації соціальногосоціального досвідудосвіду
тата досвідудосвіду особистостіособистості, , аа такожтакож основнихосновних видіввидів

діяльностідіяльності учняучня, , якіякі дозволяютьдозволяють йомуйому оволодіватиоволодівати
соціальнимсоціальним досвідомдосвідом, , формуватиформувати навичкинавички життяжиття тата

практичноїпрактичної діяльностідіяльності вв суспільствісуспільстві..
Ціннісно-смислова компетенція

Загальнокультурна компетенція

Навчально-пізнавальна компетенція

Інформаційна компетенція

Комунікативна компетенція

Соціально-трудова компетенція

Компетенція особистісного самовдосконалення



Соціальні – брати на себе
відповідальність, 

приймати рішення,
робити вибір. 

Полікультурні – оволодіння
досягненнями культури, 

розуміння та повага до людей
інших національностей, релігій, 

мов, рас, соціального стану.

Продуктивної творчої
діяльності

Саморозвитку й самоосвіти –
мати потребу й готовність

навчатися протягом
усього життя.

Комунікативні – вміння
спілкуватися рідною та

іноземними мовами.

Інформаційні – вміння
добувати, осмислювати,

опрацьовувати та
використовувати

інформацію з різних
джерел

Основні групи
творчих

компетентностей



СпіввідношенняСпіввідношення продуктивноїпродуктивної діяльностідіяльності ізіз
специфікоюспецифікою творчоїтворчої компетентностікомпетентності

Готовність і потреба у творчості

Вміння
побачити

та
сформулювати

проблему

Вміння
знаходити

нові рішення

Вміння
діяти

в
нестандартних

ситуаціях

Активізація
творчих

здібностей

Реалізація
творчого

потенціалу



ОсобистісноОсобистісно зорієнтованазорієнтована компетентністькомпетентність
формуєтьсяформується зз такихтаких складовихскладових::

 ЗнанняЗнання , , алеале нене простопросто інформаціяінформація, , аа швидкошвидко змінюваназмінювана, , 
динамічнадинамічна різноманітнарізноманітна, , якуяку требатреба вмітивміти знайтизнайти, , відсіятивідсіяти відвід
непотрібноїнепотрібної, , перевестиперевести уу досвіддосвід власноївласної діяльностідіяльності..

 УмінняУміння використовувативикористовувати ціці знаннязнання уу конкретнійконкретній ситуаціїситуації; ; 
розуміннярозуміння, , якимяким чиномчином можнаможна здобутиздобути ціці знаннязнання тата якийякий
методметод длядля цьогоцього потрібнийпотрібний..

 АдекватнеАдекватне оцінюванняоцінювання конкретнихконкретних знаньзнань, , необхідностінеобхідності чичи
зайвостізайвості їхїх длядля своєїсвоєї діяльностідіяльності, , аа такожтакож методуметоду їхїх
здобуванняздобування чичи використаннявикористання..

Особистісно зорієнтована компетентність=
мобільність знань+гнучкість методу+

критичність мислення



Зміст освіти
знання, способи діяльності
досвід творчої діяльності

емоційно-ціннісне ставлення

Методи творчої діяльності
активні та інтерактивні

Форми організації
творчої діяльності

групові та індивідуальні

Засоби творчої діяльності
медіа-засоби

ситуативні завдання
програма самоосвіти

Діяльність
активна, самостійна

самоосвітня

Результат
рівень компетентності

особистості

Мета
формування

та розвиток особистості

Діяльність
організаторська

управлінська
консультативна
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