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Наприкінці XX ст. почали відбувати-
ся докорінні зміни в парадигмі й мето-
дології освіти, передумови й окремі еле-
менти яких складалися протягом усього 
століття. В умовах реформування освіти 
значна роль приділяється вихованню 
особистості, здатної до самореалізації, 
самовизначення, самоусвідомлення у ре-
аліях сучасного життя.

Ознаками революції в освіті, що від-
бувається на зламі століть, є сукупність 
якісних зрушень (інколи навіть стриб-
ків), серед яких:

 перехід від «конвеєрного виробни-
цтва» фахівців різних галузей до вироб-
ництва їх «малими серіями» чи навіть 
«поштучно». При цьому найважливішою 
властивістю, що її набуває освіта, стає 
гнучкість, здатність до переналагоджен-
ня, це стосується як освітньої системи, 
так і її продукту — фахівця;

 перехід від засвоєння інформації 
до формування якостей, необхідних для 
творчої діяльності та постійного засво-
єння нової інформації. Основним орієн-
тиром освіти є формування творчої осо-
бистості, що здатна саморозвиватися [4].

Отже, необхідне нове, більш широке 
розуміння стратегії освіти — створення 

потужного, духовно насиченого і різно-
манітного освітнього середовища Украї-
ни — складової європейського освітньо-
го простору.

Спрямованість системи освіти на 
засвоєння системи знань, яка була тра-
диційною й виправданою ще декілька 
десятиліть тому, вже не відповідає су-
часному соціальному замовленню, яке 
вимагає виховання самостійних, ініціа-
тивних і відповідальних членів суспіль-
ства, здатних ефективно взаємодіяти 
у виконанні соціальних, виробничих і 
економічних завдань. Виконання цих 
завдань потребує істотного посилення 
самостійної й продуктивної діяльно-
сті школярів, розвитку їхніх особистіс-
них якостей і творчих здібностей, умінь 
самостійно здобувати нові знання та 
розв’язувати проблеми, орієнтуватись у 
житті суспільства.

Як економічні, соціальні, так і інші 
чинники розвитку цивілізації посили-
ли зацікавленість суспільства резуль-
татами освіти і зумовили появу (поруч 
із традиційними: кількість років нав-
чання, здобуття певного ступеня осві-
ти) нових, важливіших і реальніших, 
індикаторів цих результатів. Такими 
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індикаторами сьогодні, разом з тим, 
що особа має певні знання з різних га-
лузей науки, є її здатність відповідати 
вимогам сучасного життя. Якщо у 80-х 
роках розвинені країни тільки розпоча-
ли обговорювати прагматичніші підхо-
ди до навчання, то останніми роками 
можна спостерігати систематичні зу-
силля в цьому напрямі.

Такими індикаторами в багатьох кра-
їнах стали саме компетентності, що ви-
значають готовність учня до життя, його 
участі в житті суспільства.

Компетентнісний підхід в навчанні 
сприяє успішній адаптації школярів в 
соціумі, рішенню ключових проблем су-
часного життя, їх професійному самови-
значенню.

Введення поняття освітніх компетен-
цій дозволяє вирішувати проблему, типо-
ву для освітніх закладів, коли учні можуть 
добре опанувати набір теоретичних знань, 
але зазнають значні труднощі в практич-
ній діяльності, що вимагає використання 
цих знань для вирішення конкретних за-
вдань або проблемних ситуацій.

Отже, компетентність — здатність 
(потенціал), здійснювати складні ви-
ди діяльності. Компетентності розріз-
няються за видами: ключові, базові і 
функціональні. Ключові компетентно-
сті — компетентності, необхідні для 
життєдіяльності людини і пов’язані з її 
успіхом у швидкозмінному суспільстві.

Діяльність людини, зокрема й засво-
єння будь-яких знань, умінь і навичок, 
складається з конкретних дій, операцій, 
що їх виконує людина. Виконуючи ці 
дії, розмірковуючи над їх виконанням, 
усвідомлюючи потребу в них та оціню-
ючи їх важливість для себе або для су-
спільства, людина тим самим розвиває 
компетентність в тій чи іншій життєвій 
сфері. Якщо сфера життя, в якій людина 
відчуває себе здатною ефективно функ-
ціонувати (тобто компетентною), є до-
статньо широкою, йдеться про так звані 
«ключові» чи життєві компетентності. 
Якщо ж компетентність поширюється 
на вужчу сферу, наприклад, у рамках 

певної наукової дисципліни, то мож-
на говорити про предметну чи галузеву 
компетентність [4].

Отже, ключова компетентність — це 
об’єктивна категорія, що фіксує сус-
пільно визначений комплекс певного 
рівня знань, умінь, навичок, ставлень, 
які можна застосувати в широкій сфе-
рі діяльності людини (вміння вчитися, 
загальнокультурна, громадянська, здо-
ров`язберігаюча, соціальна компетент-
ність та компетентність з питань інфор-
маційно-комунікаційних технологій) [2]. 
Ключова компетентність: сприяє досяг-
ненню успіхів у житті; розвитку якості 
суспільних інститутів; відповідає багато-
манітним сферам життя.

За матеріалами дискусій, організова-
них в рамках проекту ПРООН «Освіт-
ня політика та освіта «рівний-рівному», 
2004 р. визначено перелік ключових 
компетентностей, який пропонується 
українським педагогам:

1. Уміння вчитися — програмує ін-
дивідуальний досвід самос-тійного нав-
чання. Людина, яка вміє самостійно 
вчитися, в майбутньому зможе само-
стійно та творчо працювати. Компетент-
ність передбачає, що особистість: сама 
визначає мету навчально-пізнавальної 
діяльності; планує, програмує свою ді-
яльність; організовує свою працю для 
досягнення мети; знаходить і накопичує 
потрібні знання, способи для розв’язан-
ня завдань; виконує в певній послідов-
ності сенсорні, розумові або практичні 
дії, прийоми, операції; усвідомлює свою 
діяльність і практично її вдосконалює; 
має вміння і навички самоконтролю та 
самооцінки.

2. Загальнокультурна — стосується 
розвитку культури особистості та су-
спільства у всіх її аспектах. Вона, насам-
перед, передбачає вміння: аналізувати 
й оцінювати найважливіші досягнення 
національної та світової науки і куль-
тури, орієнтуватися в культурному та 
духовному просторі сучасного україн-
ського суспільства; застосовувати за-
соби й технології інтеркультурної вза-
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ємодії; користуватися рідною мовою 
й іноземними мовами, застосовувати 
навички мовлення та норми відповід-
ної мовної культури; використовувати 
рідну й іноземні мови в активній взає-
модії; спрямовувати самовиховання на 
єдність індивідуальних, національних і 
загальнолюдських цінностей; реалізо-
вувати моделі толерантної поведінки в 
умовах культурних, мовних, релігійних 
та інших відмінностей між народами і 
країнами.

3. Громадянська — передбачає та-
кі здатності: орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя 
в Україні, знати процедури участі в ді-
яльності політичних інститутів демокра-
тичної держави, органів місцевого са-
моврядування; застосовувати процедури 
й технології захисту власних інтересів, 
прав і свобод громадян, виконання гро-
мадянських обов’язків у межах місцевої 
громади, держави; взаємодіяти з орга-
нами державної влади на користь собі 
й громадянському суспільству; вико-
ристовувати способи діяльності й моде-
лі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України, задовольняють 
власні інтереси особи та захищають пра-
ва людини і громадянина; приймати ін-
дивідуальні та колективні рішення, вра-
ховуючи інтереси й потреби громадян, 
суспільства і держави.

4. Підприємницька — передбачає реа-
лізацію здібностей: співвідносити власні 
економічні інтереси й потреби з наяв-
ними матеріальними, трудовими, при-
родними й екологічними ресурсами, 
інтересами й потребами інших людей і 
суспільства; застосовувати технології мо-
ніторингу ресурсів і забезпечення стій-
кого зростання; організовувати власну 
трудову та підприємницьку діяльність і 
працю колективу, орієнтуватися в нор-
мах і етиці трудових відносин; аналі-
зувати й оцінювати власні професійні 
можливості, здібності та співвідносити 
їх із потребами ринку праці; складати, 
здійснювати й оцінювати плани підпри-
ємницької діяльності та особисті біз-

нес-проекти, розробляти програми дій і 
прийняття економічно й екологічно об-
ґрунтованих рішень у динамічному світі; 
презентувати та поширювати інформа-
цію про результати — продукти власної 
економічної діяльності та діяльності ко-
лективу.

5. Соціальна — передбачає такі здіб-
ності: аналізувати механізми функціону-
вання соціальних інститутів суспільства, 
визначати в них власне застосовувати 
навички мовлення та норми відповід-
ної мовної культури; використовувати 
рідну й іноземні мови в активній взає-
модії; спрямовувати самовиховання на 
єдність індивідуальних, національних і 
загальнолюдських цінностей; реалізо-
вувати моделі толерантної поведінки в 
умовах культурних, мовних, релігійних 
та інших відмінностей між народами і 
країнами.

6. Компетентності з інформаційних і 
комунікативних технологій (ІКТ) — пе-
редбачають здібності: застосовувати ін-
формаційно-комунікативні технології в 
навчанні та повсякденному житті; ра-
ціонально використовувати комп’ютер 
і комп’ютерні засоби для розв’язання 
задач, пов’язаних з опрацюванням ін-
формації, її пошуком, систематизацією, 
зберіганням, поданням і передаванням; 
будувати інформаційні моделі та дослід-
жувати їх за допомогою засобів ІКТ; 
оцінювати процес і досягнуті результати 
технологічної діяльності.

7. Здоров’язберігаюча — передбачає 
збереження власного фізич-ного, пси-
хічного, духовного і соціального здо-
ров’я. Вона включає: життєві навички, 
що сприяють фізичному здоров’ю (раці-
ональне харчування, рухова активність, 
санітарно-гігієнічний режим праці та 
відпочинку); навички, що сприяють со-
ціальному здоров’ю (ефективне спілку-
вання, співчуття, розв’язання конфлік-
тів, поведінка в умовах тиску, погроз, 
дискримінації, спільна діяльність і спів-
робітництво); навички, що сприяють 
духовному та психічному здоров’ю (са-
моусвідомлення та самооцінка, аналіз 
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проблем і прийняття рішень, визначен-
ня життєвих цілей і програм, самокон-
троль, мотивація успіху та тренування 
волі) [3].

Отже, під компетентністю людини пе-
дагоги розуміють спеціально структу ро-
вані (організовані) набори знань, умінь, 
навичок і ставлень, що їх набувають у 
процесі навчання. Вони дозволяють лю-
дині визначати, тобто ідентифікувати і 
розв’язувати, незалежно від контексту 
(від ситуації) проблеми, характерні для 
певної сфери діяльності.

Сформовані компетентності людина 
використовує в різних соціальних кон-
текстах залежно від здійснення різних 
видів діяльності.

Компетентна людина застосовує ті 
стра тегії, які здаються їй найприйнятні-
шими для виконання окреслених завдань. 
Управління власною діяльністю веде до 
підвищення або модифікації рівня ком-
петентності людини [4].

Компетентність виступає умовою роз-
витку і набуття зрілої форми думок, моти-
вів, цінностей, спрямованості особисто-
сті, яка прагне самоствердитися у власній 
діяльності, реалізувати творчий потен-
ціал, проявити свої здібності, набути ав-
торитету у своїх колег і самого себе. Це 
свідчить про мотиваційно-спонукальну 
функцію компетентності. Компетентність 
активізує пізнавальну та інтелектуальну 
діяльність особи.

Це виявляється в інтересі і засвоєн-
ні особою накопичених людством знань, 
розширенні особистістю освіченості, 
кругозору, ерудиції, націлених на пер-
спективний розвиток. У цьому можна 
вбачати прояв гностичної функції ком-
петентності.

Відбиття отриманих знань в практич-
ній діяльності у вигляді умінь і навичок 
визначає діяльнісну функцію компетент-
ності в структурі особистості. Компе-
тентність виявляється також у здатності 
людини до вольових напружень, мобі-
лізації своїх сил у подоланні труднощів 
у процесі пізнавальної або професійної 
діяльності, наполегливості, витривало-

сті, стриманості, що свідчить про емо-
ційно-вольову функцію компетентності 
в структурі особистості.

Зазначені вище функції забезпечу-
ють свідому, вмотивовану поведінку і 
самореалізацію особистості, розвивають 
уміння розв’язувати життєві і виробничі 
проблеми.

Оцінне відношення і усвідомлення 
людиною своєї поведінки, ідеалів і моти-
вів, цілісну оцінку самого себе як особи-
стості характеризують ціннісно-рефлек-
сивну функцію компетентності.

Комунікабельність, відкритість до 
спілкування і збагачення у процесі мі-
жособистісної взаємодії є результатом 
прояву комунікативної функції компе-
тентності.

Зауважимо, що в цій сукупності функ-
цій системотвірною є діяльнісна функція, 
оскільки компетентність виявляється в 
умінні розв’язувати проблеми (проблем-
ні завдання у певній предметній галузі), 
проектувати свою власну діяльність, що 
вирізняється якістю і результативніс-
тю [5].

Одним із завдань компетентно спря-
мованої освіти є розвиток холістично-
го мислення (холістичне мислення (від 
англ.— holistic) — це «вміння мислити 
масштабно, щоб бачити проблему ці-
лісно в контексті її оточення і пов’язу-
вати багато дрібних деталей»), уміння 
розуміти широкий, а іноді й глобальний 
контекст проблем, тобто уміння контек-
стувати знання. Як одержати доступ до 
інформаційних відомостей про світ і як 
сформувати уміння послідовно викла-
дати й організовувати ці відомості? Ця 
проблема стосується кожного громадя-
нина нового тисячоліття. Наші знання 
роз’єднані, роздроблені за дисциплінар-
ними галузями, глибоко неадекватні для 
осягнення проблем, які стають глобаль-
нішими, трансдисциплінарними, полі-
дисциплінарними, багатовимірними і 
планетарними [6].

Ключові життєві компетентності бе-
руть до уваги в процесі оцінення демо-
кратизації освіти молоді. Це здатність 
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працювати в команді, застосовувати ін-
формаційні технології, критично мисли-
ти, вирішувати конфлікти та ін. Завдання 
сучасного педагога — використовувати 
весь арсенал педагогічного впливу на уч-
ня з метою формування цих компетент-
ностей.

Огляд різних формул успіху відомих 
авторів дає змогу простежити «головні 
кроки до успіху», своєрідний «алфавіт 
успіху»: визначеність мети або старт з 
правильними цілями, віра в себе, впев-
неність у власних силах, дбайливе став-
лення до часу і грошей, здатність дово-
дити справу до кінця або дотримання 
вибраного шляху, здоровий глузд, знати, 
коли потрібно відступити, колективізм, 
синергія, контрольована увага, самодис-
ципліна, особиста ініціатива, перетво-
рення проблем у можливості, підтримка 
фізичного і душевного здоров’я, пози-
тивний стан духу, творчий підхід, уміння 
робити висновки з невдач та ін. [8].

У процесі розвитку ключових компе-
тентностей увнів особливу увагу слід при-
діляти формуванню емоційно-вольового 
компонента особистості. Необхідно акту-
алізувати сферу психологічних процесів, 
пов’язаних із саморозвитком особистості, 
що охоплює сприймання, увагу, пам’ять, 
мислення, уяву, волю, характер, здібності, 
фантазію. Важливо звернути увагу на зна-
чення прояву почуттів, уміння їх демон-
струвати та стримувати в різних життєвих 
ситуаціях. Важливе значення має вміння 
використовувати «терапію» поведінки, 
яка охоплює різноманітні хвилювання та 
стреси, пов’язані, зокрема, із виступами 
перед аудиторією. Важливими засобами 
самовдосконалення є особисті програми, 
щоденники, записники та ін. [7].

Важливим компонентом розвитку 
клю чових компетентностей є форму-
вання моральної сфери особистості.

Духовність людини, наукові знання 
дають можливість розібратися в склад-
них явищах, що відбуваються в природі 
й суспільстві.

Сучасна освіта передбачає переорі-
єнтацію навчально-виховного процесу 

на постановку і розв’язання завдань са-
мим учнем. Інтеграція в світовий освіт-
ній простір створює нові можливості для 
творчого розвитку кожної особистості. 
Щоб досягти обраної мети, учень вільно 
вибирає формули успіху та власну жит-
тєву траєкторію.

Водночас, результати багаторічної ро-
боти експертів країн Європейського Со-
юзу щодо реалізації компетентнісно орі-
єнтованої освіти свідчать, що:

 для будь-якої країни корисно по-
рів  нювати міжнародний і національний 
досвіди як розвитку освітньої системи 
загалом, так і можливостей для запро-
вадження компетентнісного підходу зо-
крема;

 повне копіювання будь-яких світ-
ніх моделей і феноменів інших країн є 
непродуктивним;

 національні моделі освіти слід роз-
будовувати, керуючись національними 
потребами і особливостями.
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Дополнительное образование де-
тей в России возникло и развивает-
ся на лучших традициях российской 
системы внешкольного образования, 
внешкольного воспитания, внешколь-
ной и внеклассной работы. Трансфор ма-
ция вне школьного воспитания в систе-
му до пол нительного образования детей 
в кон це ХХ — начале XXI в.в. связана 
с задачами перехода России к демокра-
тическому и правовому государству, к 
рыночной экономике. В процессе этого 
перехода возрастает значение различных 
видов неформального образования для 
личности и общества, в первую очередь, 
дополнительного образования, основное 
предназначение которого удовлетворять 
постоянно изменяющиеся индивидуаль-
ные социокультурные и образователь-
ные потребности детей [3].

1992 году Закон Российской Федера-
ции «Об образовании» утвердил новый 
правовой статус дополнительного обра-
зования детей. По мнению В.П. Голова-
нова, дополнительное образование детей 

оказалось значительно сильнее и шире, 
чем задумывалось при создании. Нес-
мотря на то, что сегодня дополнительное 
образование детей несёт на себе отпеча-
ток прошлого отношения к нему, в нём 
появляются совершенно новые черты: 
оно приобретает гибкость, невероятную 
для такой консервативной сферы, как 
образование и педагогика, проникает 
в другие типы образования (общее, до-
школьное, профессиональное) и ведом-
ства (культура, спорт, молодежная рабо-
та и др.) [4].

Основная задача реформирования 
состояла не только в обеспечении пере-
вода внешкольного воспитания в систе-
му дополнительного образования детей, 
но и в развитии системы общего образо-
вания за счет потенциала дополнитель-
ного образования. Это связано, в первую 
очередь, с задачами обеспечения нового 
качества образования, адекватного по-
требностям развивающейся личности, 
направленного на формирование людей, 
способных позитивно изменить положе-


