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Поняття «компетентнісний підхід» одержало поширення на початку ХХІ 

століття у зв’язку з дискусіями про проблеми і шляхи модернізації освіти. 

Педагогічна наука показала, що вона не стоїть осторонь від суспільно-

політичних процесів, які відбуваються в державі. Саме тоді з’явилися такі 

поняття як «особистісний підхід», «компетентнісний підхід», «інтерактивні 

(або інноваційні) технології навчання».  

Для довідки. 

Фундаментальні цілі освіти, сформовані в документах ЮНЕСКО:  

 навчити одержувати знання /вчись вчитися/; 

 навчити працювати і заробляти /вчення для праці/; 

 навчити жити /вчення для існування/; 

 навчити жити разом /вчення для спільного життя/; 

Якщо «вчись вчитись» у нас було  вчитель, крім знань з предмета навчав 

учнів, як самим добувати знання, що для цього потрібно робити, які джерела 

інформації використовувати тощо, то наступні три цілі освіти радянська, а 

потім українська школа не вирішували зовсім. Перед школою не ставилось 

завдання навчити працювати і заробляти гроші, навчити жити, навчити жити 

разом. 

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнями окремих один від 

одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. У зв’язку з цим по-іншому 

визначається система методів навчання. 



При цьому навчальний процес відбувається за умови постійної активної 

взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де всі учні і вчитель є 

рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає лише в 

ролі організатора процесу, лідера групи. Таке навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і 

цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Оскільки світ стає 

дедалі складнішим, молодь потребує вміння розв’язувати складні проблеми, 

приймати зважені рішення. 

Програма із загальноосвітньої підготовки не в стані сформувати рівень 

компетентності учнів, достатній для ефективного вирішення проблем в усіх 

сферах діяльності і в усіх окремих ситуаціях. Основна мета  формування 

ключових компетентностей. 

Основні групи компетентностей можна охарактеризувати таким чином: 

 соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в суспільстві: 

брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, 

безконфліктно виходити з життєвих ситуацій); 

 полікультурні  не тільки оволодіння досягненнями культури, але й 

розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, 

мов, рас, політичних уподобань та соціального становища; 

 комунікативні  вміння спілкуватися усно та писемно рідною та 

іноземними мовами; 

 інформаційні  вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та 

використовувати інформацію з різних джерел; 

 саморозвитку і самоосвіти  мати потребу і готовність постійно 

навчатися протягом усього життя; 

 продуктивної творчої діяльності. 

Внутрішня структура компетентності: 

 знання; 

 пізнавальні навички; 



 практичні навички; 

 відношення; 

 емоції; 

 цінності та етика; 

 мотивація. 

Слідом за структурою йде сукупність ключових компетентностей як 

перелік певних дій чи вмінь: 

 вивчати; 

 шукати; 

 думати; 

 співробітничати; 

 братися за діло; 

 адаптуватися. 

Вивчати: 

 вміти вирішувати проблеми; 

 вміти використовувати власний досвід; 

 самостійно займатися власною освітою. 

Шукати: 

 добувати інформацію; 

 вміти працювати з документами та класифікувати їх; 

 консультуватися у експерта; 

 працювати з різними базами даних. 

Думати: 

 критично мислити; 

 мати власну позицію та формувати власну думку; 

 оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, 

оточуючим середовищем; 

 вміти оцінювати твори літератури та мистецтва. 

Співробітничати: 

 вміти співробітничати та працювати в групі; 



 приймати рішення; 

 вміти домовлятися; 

 улагоджувати суперечки та конфлікти. 

 

Братися за діло та адаптуватися: 

 нести відповідальність; 

 вміти організовувати свою роботу; 

 вміти знаходити нові рішення; 

 довести гнучкість реагування на зміни в житті; 

 бути стійкими перед труднощами. 

Спрямованість ккооммппееттееннцціійй::  

1. Формування критичного мислення. 

2. Рефлексія. 

3. Визначення власної позиції. 

4. Прояв у конкретній ситуації. 

5. Поєднання потреб особистості та соціуму. 

6. Опанування сукупністю способів діяльності. 

Дидактичні принципи, на яких базується ккооммппееттееннттннііссннее  ннааввччаанннняя,,  

ввккллююччааююттьь::  

ННааууккооввііссттьь    ввііддппооввііддннііссттьь  ззммііссттуу  ооссввііттии  ррііввннюю  ррооззввииттккуу  ннааууккии  вв  ппееввнниийй  

ііссттооррииччнниийй  ппееррііоодд..  

Гуманізм  звернення до особистості, забезпечення умов для навчання, 

розвиток здібностей. 

Гнучкість  врахування специфіки регіону, навчального закладу, умов, що 

змінюються. 

Уніфікація  використання державних стандартів, єдиних навчальних планів і 

програм. 

Діяльнісна спрямованість  націлення навчального процесу на формування 

вмінь і навичок шляхом організації діяльності учнів. 

Технології компетентнісної освіти: 



1. Навчання в групах. 

2. Фронтальні технології. 

3. Навчання у грі. 

4. Навчальні дискусії. 

Пріоритетні методи формування компетенцій: 

1. Частково-пошуковий. 

2. Портфоліо. 

3. Метод проектів. 

4. Дослідницький. 

5. Проблемний. 

Організація навчальної діяльності за компетентнісного підходу  

нестандартність, проблемні ситуації, рольові ігри, уроки-виставки, інтегровані 

уроки тощо. 

Щоб забезпечити формування ключових компетентностей на уроці, 

вчитель сам повинен бути компетентним в багатьох питаннях, крім знання 

свого предмета. Тому недарма у вузах вивчається дуже багато самих 

різноманітних предметів, які, на перший погляд, не мають навіть точки дотику 

з обраною професією. 

Однією з умов, що забезпечують успішну підготовку кваліфікованих 

робітників з середньою освітою, є достатньо високий рівень знань 

загальноосвітніх предметів. Якість підготовки кваліфікованих робітників у 

ПТНЗ у величезній мірі залежить від того, наскільки професійна і 

загальноосвітня підготовка учнів представляє єдиний взаємозв’язаний і 

взаємообумовлений процес. 

Викладання предметів загальноосвітнього циклу (фізики, хімії, математики 

та ін.) повинно бути достатньо високого наукового рівня і мати професійну 

спрямованість. Необхідно показати учням роль і місце даної науки в техніці і 

технології конкретного виробництва, перспективи його розвитку на основі 

новітніх досягнень тієї або іншої галузі науки, техніки і технології 

промислового або сільськогосподарського виробництва. 



В профтехучилищі викладач має можливість здійснювати міжпредметні 

зв’язки не тільки з предметами шкільного циклу, але і з предметами 

професійного циклу, що сприяє виробленню в учнів зацікавленості до вивчення 

даного предмета. Для цього необхідно ознайомитись і проаналізувати програми 

предметів професійного циклу, зпівставити їх з програмою свого предмета, 

наприклад хімії, вибрати ті питання, які вивчаються на уроках хімії і одночасно 

є важливими для тієї чи іншої професії. Далі під час навчання акцентувати 

увагу учнів на важливості вивчення даного матеріалу, оскільки він має 

безпосереднє відношення до обраної ними професії. 

Практика свідчить, що поряд із професійними знаннями випускник 

училища повинен мати повноцінну середню освіту і вміти застосовувати набуті 

знання із загальноосвітніх дисциплін у своїй професійній діяльності. Тому на 

уроках ми повинні пробудити в учнів позитивне ставлення до вивчення 

предмета, постійно розв’язувати і наочно демонструвати актуальність того 

матеріалу, що вивчається і як він пов’язаний з їх майбутньою професією. 

На конкретних прикладах розглянемо сукупність ключових 

компетентностей як перелік певних дій чи вмінь. 

Вивчаючи тему «Нафта, нафтопродукти», пропоную учням розв’язати 

проблему «бензинової кризи» або чим можна замінити дорогий бензин. Якщо 

раніше звучали відповіді «технічним спиртом», говорили про електромобілі, то 

тепер можна почути відповідь про автомобілі, які працюють на воді. Суть 

методу: проводиться електроліз води з подальшим згорянням водню у кисні з 

виділенням величезної кількості енергії. Складність полягає в безпечності 

цього виду транспорту.  

Вивчаючи тему «Естери», зазначаю, що це рідини з приємним фруктовим 

запахом, які використовуються в харчовій промисловості, як ароматизатори. 

Пропоную учням із власного досвіду зазначити, що ароматизують (креми, 

напої, тістечка). 



Учням, які пропустили багато уроків по хворобі, пропонується опрацювати 

пропущений матеріал самостійно, а в разі потреби звертатись за консультацією 

до викладача.  

Вивчаючи тему «Бензен, будова молекули», на уроці пропоную двом 

учням ознайомитись з фізичними властивостями даної речовини, для цього 

кожному з них даю по декілька джерел наукової літератури. Учні протягом 

певного часу добувають потрібну інформацію, а потім на дошці у формі гри  

«Дуель» записують по-черзі всі фізичні властивості бензену. Виграв той, хто 

більше назвав фізичних властивостей. 

Написання рефератів на ту чи іншу тему також вимагає від учнів вміння 

працювати з різними джерелами інформації. Однак, останнім часом учні все 

частіше як джерело інформації використовують Інтернет, тому що це зручно, 

швидко і легко, не розуміючи того, що для цього потрібно мати глибокі 

фундаментальні знання з предмета, щоб «відсіяти зерно від полови». 

Вивчаючи тему «Харчові добавки. Е-числа», заздалегідь в групі кухар-

кондитер даю кільком учням завдання отримати консультацію по даному 

питанню у експерта  вчителя спецпредметів. Детальніше поцікавитись, яке 

відношення мають харчові добавки до обраної професії, навести конкретні 

приклади. 

Проводжу уроки таким чином, щоб учні думали і робили правильні 

висновки самостійно. 

Наприклад, тема «Будова атома»: пропоную охарактеризувати частинку 

нейтрон за зарядом. Як правило, відповідь відсутня і лише після незначної 

підказки, що відповідь приховується у самому слові  чути хорову відповідь 

«нейтральна». 

Під час уроків навчаю учнів мати власну позицію та формувати власну 

думку. Однак зауважую наступне, якщо це стосується уроку, то це добре, але 

якщо це стосується роботи, то це не дуже добре, тому що може зашкодити 

вашому подальшому кар’єрному росту.  



Після школи учні приходять в училище з дуже низьким рівнем знань з 

предмета. Навчаю учнів бути стійкими перед труднощами, не боятися їх, не 

опускати руки, а починати вчити. Не відразу все вийде, але із часом результат 

навчання буде помітним. 

Деяких нестриманих учнів навчаю «правилу світлофору»: червоний  

жовтий  зелений кольори, що в перекладі на дії означає: зупинись  подумай 

 дій. 

Однією з особливостей сучасної науки є її інтеграція, об’єднання 

теоретичних знань у цілісну систему, що відбиває об’єктивний світ в його 

єдності й розвитку. Інтеграція сучасних наукових знань як одна з 

найважливіших тенденцій розвитку науки має знайти відображення у 

професійному навчанні. 

Інтеграція  поняття загальнонаукове. Під інтеграцією наукових знань 

розуміють процес взаємопроникнення структурних елементів різних галузей 

знань, що супроводжується збільшенням їх узагальненості й комплексності, 

ущільненості. 

У цьому розумінні варто згадати про інтегровані уроки. 

Останнім часом мною було проведено два уроки хімії, інтегровані з 

біологією, на тему: «Органічні сполуки і здоров’я людини», «Вітаміни». 

Викладач біології, присутній на цих уроках, знайомила учнів з роллю і 

значенням даних сполук в життєдіяльності живих організмів. 

Особливо цікавим виявився урок хімії інтегрований із спецпредметом, 

проведений у групі автомеханіків на тему «Нафта, нафтопродукти». 

По тих запитаннях, які звучали в ході уроку від учнів, можна було зробити 

висновок, що вони компетентні в багатьох проблемах сучасного життя і 

намагаються їх якимось чином вирішувати. 

Під час уроку учні пригадали будову і роботу чотирьохтактного двигуна 

внутрішнього згоряння. Викладач професійного предмета розповів про процес 

детонації. Було також розглянуто питання детонаційної стійкості бензинів, 

октанове число. 



В ході уроку учні запитували:  

1. Чи відчуває детонацію водій, який сидить за кермом? 

2. Як детонаційні процеси позначаються на самому двигуні? 

3. Чи в державі є якісь установи, які перевіряють якість нафтопродуктів, 

що реалізуються на АЗС? 

4. Чи можна в домашніх умовах бензин з нижчим октановим числом 

перетворити в бензин з вищим октановим числом? 

5. Чи має газойль октанове число? 

Роблячи висновок, можна сказати, що впровадження компетентнісного 

підходу в практику роботи навчального закладу є необхідним, оскільки 

дозволяє вирішити найгостріші проблеми, які виникають в учнів при 

опануванні значного обсягу теоретичних знань, відчувають суттєві утруднення 

в діяльності для вирішення конкретних життєвих завдань, виявляються 

безпорадними при визначенні життєвих планів, організації власної самоосвіти. 

Компетентності формуються в процесі навчання, і не тільки у навчальному 

закладі, але і під дією сім’ї, друзів, роботи, політики, релігії, культури тощо. У 

зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить від всієї освітньо-

культурної ситуації в цілому, в якій живе і розвивається учень (школяр, 

студент). 


