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Стаття присвячена проблемі реалізації компеK
тентнісного підходу в освіті через універсалізацію
навчальних дій, якими мають оволодіти учні для
соціального становлення й професійноKорієнтованої
підготовки. Одним із підходів до розв’язання цієї
проблеми є створення інваріантної основи освітнього
й виховного процесу у вигляді системи універсальних
способів  навчальних дій, які, з одного боку, будуть
відігравати фундаменталізуючу роль у процесі форK
мування змісту освіти, а з іншого, — узагальнювати
та систематизувати вимоги до інтегрованого реK
зультату сучасної освіти — ключових компетентноK
стей учнів. До основних універсальних блоків віднесеK
но такі: загальнокультурний, особистісний, загальK
нонавчальний, технологічний, комунікативний. ХаK
рактерними особливостями універсальних навчальK
них дій є поKперше, їх надпредметний і метапредK
метний характер; поKдруге, спрямованість на забезK
печення цілісності загальнокультурного, особистісK
ного й пізнавального розвитку і саморозвитку особисK

тості; поKтретє, є основою організації й регуляції
навчальної діяльності учня та основою для формуванK
ня ключових компетентностей учнів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: компетентнісний підхід, універK
сальні навчальні дії, способи навчальної діяльності.

ОО
днією з основних функцій освіти є підготовка
дитини до життєдіяльності в суспільстві. Добре
відомо, що освіта — механізм не просто трансD

ляції знань, а й включення людини в певну культурну
(зазвичай письмову) традицію, що дає початок будьD
якій національній культурі. Наша школа з її схильнісD
тю до світоглядних і гуманітарних аспектів освіти —
інститут передусім культури, що розв’язує завдання
підготовки людини не тільки до професійного, а й до
соціального життя [1]. Це сприяє набуттю нею навичок
і знань такого життя, дає змогу бути не тільки фахівD
цем, а й громадянином суспільства. 

Сьогодні освіта розглядається як особливий вид діD
яльності, тому що саме діяльність є основою, через яку
людина пізнає оточуючий світ, освоює його й розвиває
себе в цьому світі. Саме тому завданням освіти є ствоD
рення умов для здобуття учнями знань, набуття вмінь
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і досвіду такої діяльності в узагальненій формі.
Оскільки зміни видів діяльності наразі є нормою, то
відповідні навички мають носити універсальний хаD
рактер. Задля цього слід віддавати перевагу узагальD
ненню знань, що і є одним зі способів їх універсалізаD
ції. Значну роль у цьому процесі відіграє компетентD
нісний підхід в навчанні. Компетентності розглядаD
ються як наскрізні, надпредметні й метапредметні
утворення, які інтегрують як традиційні знання, так і
різного роду узагальнені інтелектуальні, комунікаD
тивні, креативні, методологічні, світоглядні й інші
вміння.

Згідно з Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти, компетентність розглядаD
ється як набута в процесі навчання інтегрована здатD
ність учня, що складається зі знань, умінь, досвіду,
цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуваD
тися на практиці. Ключова компетентність — спеціD
ально структурований комплекс характеристик (якоD
стей) особистості, що дає можливість їй ефективно діD
яти у різних сферах життєдіяльності й належить до
загальногалузевого змісту освітніх стандартів. 

Проблема відбору ключових компетентностей є
центральною для оновлення змісту освіти. Оволодіння
такими компетентностями дає можливість учням
розв’язувати проблеми в повсякденному, професійноD
му й соціальному житті. Ці компетентності мають бути
багатомірними, багатофункціональними, надпредметD
ними й міждисциплінарними. 

До ключових компетентностей за (А.В. ХуторсьD
ким) відносяться такі: 

— ціннісноDмотиваційна (світогляд, ціннісні орієнD
тири учня, механізми самовизначення в різних ситуD
аціях);

— загальнокультурна (пізнання й досвід діяльності
в галузі національної й загальнолюдської культури;
духовноDморальні основи життя людини й людства,
окремих народів; культурологічні основи сімейних,
соціальних, суспільних явищ і традицій; роль науки й
релігії в житті людини; компетенції в побутовій і кульD
турноDдозвільній сфері);

— навчальноDпізнавальна (елементи логічної, меD
тодологічної, загальнавчальної діяльності; цілепоклаD
дання, планування, аналіз, рефлексія, самооцінка;
прийоми розв’язання навчальноDпізнавальних пробD
лем; функціональна грамотність);

— інформаційна (пошук, аналіз і добір необхідної
інформації, її перетворення, збереження й передача;
володіння сучасними інформаційними технологіями);

— комунікативна (знання мов, способів взаємодії з
навколишніми людьми; навички роботи в групі, колекD
тиві, володіння різними соціальними ролями);

— соціальноDтрудова (виконання ролі громадяниD
на, спостерігача, виборця, представника, споживача,
покупця, клієнта, виробника, члена родини); 

— компетентність особистісного самовдосконаленD
ня (способи фізичного, духовного й інтелектуального
саморозвитку; саморегуляція поведінки; турбота про
власне здоров’я; внутрішня екологічна культура) [2].

Ключові компетентності вимагають значного інтеD
лектуального розвитку учня (абстрактного мислення,
саморефлексії, визначення особистої позиції, самоD
оцінки, критичного мислення та інші характеристики)
і стають універсальною базою підготовки учнів для
розв’язання протиріччя між необхідністю постійно поD

повнювати знання й неможливістю постійно утримуD
вати в пам’яті велику кількість інформації [3]. 

Згідно з Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти до ключових компетентноD
стей належить уміння вчитися, спілкуватися державD
ною, рідною та іноземними мовами, математична й баD
зові компетентності в галузі природознавства й техніD
ки, інформаційноDкомунікаційна, соціальна, громаD
дянська, загальнокультурна, підприємницька й здоD
ров’язбережувальна компетентності, а до предметних
(галузевих) — комунікативна, літературна, мистецьD
ка, міжпредметна, естетична, природничоDнаукова й
математична, проектноDтехнологічна та інформаційD
ноDкомунікаційна, суспільствознавча, історична й здоD
ров’язбережувальна компетентності.

Як зазначається, у загальних критеріях оцінюванD
ня навчальних досягнень учнів, компетентнісна освіта
зорієнтована на практичні результати, досвід особисD
тої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює
принципові зміни в організації навчання, яке стає
спрямованим на розвиток конкретних цінностей і
життєво необхідних знань і вмінь учнів [4]. 

Категоріальна база компетентнісного підходу безD
посередньо пов’язана з ідеєю цілеспрямованості освітD
нього процесу на вищий, узагальнений рівень умінь і
навичок учнів, які мають в основному соціальну спряD
мованість, тоді як зміст освіти орієнтований на чотиD
рьохкомпонентну модель (знання, уміння, досвід творD
чої діяльності й досвід емоційноDціннісного ставлення)
щодо об’єктів і явищ, що вивчаються. Саме цей аспект
компетентнісного підходу й спричинює труднощі в йоD
го практичній реалізації в шкільній освіті. ВизначаD
ються вони, зокрема, як невідповідність вихідного узаD
гальненоDдіяльнісного орієнтування компетентнісного
підходу й існуючої предметної орієнтації педагогічної
практики. Одним із підходів до розв’язання цієї пробD
леми може стати створення інваріантної основи освітD
нього й виховного процесу у вигляді універсальних
навчальних дій, які, з одного боку, будуть відігравати
фундаменталізуючу роль у процесі формування змісD
ту освіти, а з іншого, — узагальнювати й систематизуD
вати вимоги до інтегрованого результату сучасної
освіти — ключових компетентностей учнів. 

Так, наприклад, формування загальнокультурної
компетентності, яка розглядається як здатність учня
аналізувати й оцінювати досягнення національної і
світової культури, орієнтуватися в культурному й дуD
ховному контексті сучасного суспільства, застосовуD
вати методи самовиховання, орієнтовані на загальноD
людські цінності, має забезпечувати відповідний блок
універсальних навчальних дій у змісті шкільної освіти
— загальнокультурний. Цей блок також сприятиме
формуванню громадянської, соціальної, суспільствозD
навчої, естетичної компетентностей учнів. За реаліD
зацію в навчальному процесі проектноDтехнологічної,
інформаційноDкомунікаційної, підприємницької комD
петентностей відповідатиме технологічний блок уніD
версальних навчальних дій. Розвитку вмінь і досвіду
учнів спілкуватися державною, рідною та іноземними
мовами, формуванню комунікативної, літературної й
соціальної компетентностей сприятиме комунікативD
ний блок. Реалізації низки міжпредметних компетентD
ностей учнів і розвитку вміння вчитися самостійно має
посприяти загальнонавчальний блок універсальних
навчальних дій. 

49

ННааууккаа  —— шшккоолліі



З огляду на викладене, ми розглядаємо відповідне
проектування блоків універсальних навчальних дій як
таке, що ґрунтується на принципах: систематизації,
фундаменталізації й гуманізації наукових знань у
змісті шкільної освіти, діяльнісного спрямування змісD
ту освіти й корисності знань для практичної діяльD
ності людини, пріоритетності методологічних знань,
єдності змістової й процесуальної сторін навчання;
природоD і віковідповідності в навчанні. 

До основних універсальних блоків віднесено такі: 
— загальнокультурний — пізнання й досвід

діяльності в сфері національної й загальнолюдської
культури; духовноDморальні основи життя людини й
людства, окремих народів; культурологічні основи поD
бутових, сімейних, соціальних, суспільних явищ і траD
дицій; 

— особистісний — досвід особистісного самовдосD
коналення (способи фізичного, духовного й інтелектуD
ального саморозвитку; саморегуляція поведінки; турD
бота про власне здоров’я; внутрішня екологічна кульD
тура); світоглядні якості, ціннісні орієнтири учня, меD
ханізми самовизначення в різних ситуаціях;

— загальнонавчальний — елементи логічної, метоD
дологічної, загальнавчальної діяльності; цілепоклаD
дання, планування, аналіз, рефлексія, самооцінка;
прийоми розв’язання навчальноDпізнавальних пробD
лем; функціональна грамотність; 

— технологічний — пошук, аналіз і добір необхідD
ної інформації, її перетворення, збереження й передаD
ча; володіння сучасними інформаційними, проектниD
ми, дослідницькими та іншими технологіями; 

— комунікативний — знання мов, способів взаєD
модії з оточенням; навички роботи в групі, колективі,
володіння різними соціальними ролями. 

У широкому значенні оволодіння учнями універD
сальними способами навчальної діяльності свідчить
про їхній саморозвиток і самовдосконалення шляхом
свідомого й активного освоєння нового соціального доD
свіду. Характерними особливостями універсальних
навчальних дій є, поDперше, їх надпредметний і метаD
предметний характер; поDдруге, спрямованість на заD
безпечення цілісності загальнокультурного, особисD
тісного та пізнавального розвитку й саморозвитку осоD
бистості; поDтретє, є основою організації й регуляції
навчальної діяльності учня незалежно від її спеціальD
ноDпредметного змісту, забезпечує поетапне опануD
вання навчального матеріалу і формування психолоD
гічних здібностей учнів [5].

Формування універсальних навчальних дій у наD
вчальному процесі має здійснюватися з урахуванням
специфіки методології пізнання світу в різних навD
чальних предметах на предметному, міжпредметному
й надпредметному рівнях.

Підхід до суті компетентності як сукупності осоD
бистісних якостей дає змогу оцінити ці якості, визнаD
чити їх природу й цінність для школяра. З такого
трактування компетентності випливає важливий висD
новок: компетентність передбачає, що учень не заD
своює окремо знання й вміння, а оволодіває комплексD
ною процедурою, у якій для кожного виділеного наD
пряму присутня відповідна сукупність освітніх компоD
нентів, що мають особистісноDдіяльнісний характер.
НавчальноDпізнавальна діяльність грає істотну роль у
розвитку особистості, особливо в шкільний період.
Здійснюючи діяльність, яка постійно ускладнюється,

учень включається в нові для себе відносини, формує
особистісний досвід, розвиває мотиви, оцінки, відносиD
ни, що є основою у формуванні навчальних компеD
тентностей як інтегрованого результату оволодіння
способами навчанняDпізнання. Нове розуміння реD
зультатів освіти визначає необхідність розвитку в
навчальноDпізнавальній діяльності здатності учнів до
самовизначення в діяльності й спілкуванні, здатності
мислити, говорити, діяти, які забезпечують успішну
самореалізацію. 

У зв’язку із зазначеним вище до основних функцій
універсальних навчальних дій можна віднести: забезD
печення можливостей для здійснення учнем самосD
тійної навчальної діяльності (постановка навчальних
цілей, пошук і використання необхідних засобів і споD
собів їх досягнення, контроль, рефлексія та оцінка
процесу й результатів діяльності); створення умов для
розвитку особистості, її самореалізації на основі гоD
товності до безперервної освіти й сформованості наD
вчальних компетентностей, толерантності в полікульD
турному суспільстві, соціальної мобільності; формуD
вання цілісної картини світу на основі забезпечення
успішного оволодіння знаннями й компетентностями з
предметних сфер пізнання. 

Компетентність як інтегрований результат індивіD
дуальної навчальної діяльності учнів формується на
основі оволодіння ними змістовими, процесуальними й
мотиваційними компонентами, його рівень виявляєтьD
ся в процесі оцінювання. Під час оцінювання навчальD
них досягнень учнів мають ураховуватися: характеD
ристики відповіді учня: правильність, логічність, обD
ґрунтованість, цілісність. Аналізується якість знань:
повнота — кількість знань, визначених навчальною
програмою; глибина — усвідомленість існуючих зв’язD
ків між групами знань; гнучкість — уміння учнів заD
стосовувати здобуті знання в стандартних і нестанD
дартних ситуаціях; знаходити варіативні способи виD
користання знань; уміння комбінувати новий спосіб
діяльності з уже відомим; системність — усвідомленD
ня структури знань, їх ієрархії й послідовності, тобто
усвідомлення одних знань як базових для інших;
міцність — тривалість збереження їх у пам’яті, відD
творення у відповідних ситуаціях. Зазначені орієнтиD
ри покладено в основу чотирьох рівнів навчальних доD
сягнень учнів: початкового, середнього, достатнього,
високого, які співвідносяться з рівнями формування
ключових компетентностей учнів.

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні
результати, досвід особистої діяльності, вироблення
ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації
навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретD
них цінностей і життєво необхідних знань, умінь учнів
через опанування універсальних способів навчальної
діяльності.

Статья посвящена проблеме реализации компеK
тентностного подхода в обучении через универсалиK
зацию учебных действий, которыми должны овлаK
деть учащиеся для социального становления и проK
фессиональноKориентированной подготовки. Одним
из подходов к решению этой проблемы есть создание
инвариантной основы образовательного и воспитаK
тельного процесса в виде системы универсальных споK
собов учебных действий, которые, с одной стороны,
будут играть фундаментализирующую роль в проK
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цессе формированиия содержания образования, а с
другой,  — обобщать и систематизировать требоваK
ния к интегрированному результату современного
образования — ключевым компетентностям учащихK
ся. К основным универсальным блокам отнесены таK
кие: общекультурный, личностный, общеучебный,
технологический, коммуникативный. Характерными
особенностями универсальных учебных действий явK
ляются, воKпервых, их надпредметный и метапредK
метний характер; воKвторых, направленность на
обеспечение целостности общекультурного, личностK
ного и познавательного развития и саморазвития личK
ности; вKтретьих, являются основой организации и
регуляции учебной деятельности ученика и основой
для формирования их ключевых компетентностей.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: компетентностный подход, униK
версальные учебные действия, способы учебной деяK
тельности.

The article deals with the implementation of compeK
tenceKbased approach to learning through the universalK

ization of learning activities that pupils must master to the
social formation and professionally oriented training. One
approach to solving this problem is the creation of an
invariant basis of the educational and training process as
a system of universal ways of learning activities, that
from one side will play a fundamental role in the conK
struction of the education content, and on the other to genK
eralize and systematize the requirements to integrate the
results of modern education — key competencies of pupils.
To the basic universal blocks such are attributed: general
cultural, personality, general educational, technological,
communicative. The characteristic features of universal
educational actions are firstly, them super subject and met
subject character; secondly, orientation on providing of
integrity of generally cultured, personality and cognitive
development and intelligent; thirdly, is basis of organizaK
tion and adjusting of educational activity of student and
basis for forming of pupils key competencies. 

KKeeyywwoorrddss:: competenceKbased approach, universal
ways of learning activities. 
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Статтю присвячено аналізу можливостей фунK
даменталізації й гуманітаризації навчання в проK
фільній школі в умовах компетентнісного підходу.
Аналізується проблема компетентнісно спрямоваK
ного навчання в сучасній загальноосвітній школі. РозK
глядаються загальні підходи до проблеми фундаменK
талізації змісту освіти в старшій школі. АналізуK
ється поняття «фундаменталізація змісту гуманіK
тарних предметів». У статті розглядається поK
няття «гуманітарна освіта» як пріоритетний розK
виток загальнокультурних компонентів у змісті
освіти, спрямованих на формування особистісної зріK
лості учнів. Доводиться необхідність трансформації
змісту освіти в основній школі. Визначаються очікуK
вані результати гуманітарної освіти: самовизначенK
ня в оточуючому світі; ціннісні орієнтації; творче

застосування сформованих компетентностей; осоK
бистісні якості, позитивна життєва позиція. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: фундаменталізація навчання, гуK
манітаризація навчання, гуманітарна освіта, компеK
тентнісний підхід, компетентність.

ДД
освід вітчизняних і зарубіжних фахівців покаD
зує, що одним із пріоритетних напрямів розD
витку освіти у всьому світі, головних стратегій

підвищення її якості є фундаменталізація, яка відоD
бражає найважливіші базові знання й уміння, що даD
ють змогу надалі випускнику спиратися на них у здійD
сненні своєї професійної діяльності. Підвищення рівня
фундаментальності освіти зумовлено необхідністю
орієнтації на оволодіння глибинними, сутнісними
зв’язками між різноманітними процесами навколишD
нього світу, з розвитком його інтелектуального потенD
ціалу.

В сучасній освіті відбуваються процеси, спрямоD
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