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мислення, способи діяльності.
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ – нова одиниця 
виміру освіченості людини, 
результат навчання, який дозволяє 
їй діяти в проблемних ситуаціях.



КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА - 
ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  =

 
+ ДОСВІД  ОСОБИСТОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
+ СФОРМОВАНІ ЦІННОСТІ 
+ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНІ ЗУН 
+ ВЛАСНЕ СТАВЛЕННЯ 



Компетентнісний підхід -  
спрямованість освітнього 
процесу на 
формування й розвиток 
ключових і 
предметних компетентностей 
особистості.



Ключові компетентності :
• спілкування державною мовою;
• спілкування іноземними мовами;
• математична грамотність;
• компетентності  в природничих науках  
    
   і технологіях;
• інформаційно-цифрова;
• уміння навчатися впродовж життя;
• соціальні і громадянські 
компетентності;
• загальнокультурна грамотність;
• екологічна грамотність і здорове життя
• підприємливість.



Предметна компетентність – 
сукупність знань, умінь та характерних 
якостей,  що дають змогу  студентові 
автономно виконувати певні дії у 
межах конкретного предмета 
для розв’язання навчальної проблеми 
(завдання, ситуації). 



Наскільки педагогічно ефективним є 
компетентнісний підхід

Наскільки педагогічно ефективним є 
компетентнісний підхід

Традиційний підхід    
- Зорієнтований на 

безпосередній 
результат освіти 
(засвоєння інформації)

- Цілі навчання не мають 
особливої цінності для 
студентів і 
концентруються на 
досягненні формальних 
результатів ( здачі 
екзаменів, атестації, 
отримання оцінки, 
медалі тощо)

Компетентнісний підхід
- Цілі визначають 

можливості, які 
можуть набути 
студенти в процесі 
навчання

- Цілі стають 
особистісно 
значимими і 
визначають внутрішню 
мотивацію



Навчальні досягнення студентів                      
     
за компетентнісним підходом :
 
Знання  «Я знаю… (уявлення, факти, 
відомості, ознаки, поняття)» 
Діяльність   «Я знаю, як це зробити…  
Я вмію… Я можу…  Я роблю…» 
Творчість   «Я створюю…Я придумую… Я 
змінюю… Я знаходжу… Я доповнюю…» 
Ставлення  «Я прагну до… Я хочу досягти…  
Я ціную…  Я схвалюю… Я заперечую…  
Я думаю інакше…» 



Стиль педагогічного спілкування

Це індивідуально-психологічні 
особливості  взаємодії педагога зі 
студентами



Кк

- авторитарний
- потуральний
- демократичний

Класифікація стилів керівництва:



спілкування реалізується 
з допомогою тактики 
диктату й опіки, протидія 
студентів владному тиску 
педагога часто приводить 
до виникнення стійких 
конфліктних ситуацій.

Авторитарний стиль 



реалізує тактику невтручання, основу якої 
складає байдужість, незацікавленість 
проблемами студентів, педагогічною 
діяльністю в цілому.

Потуральний стиль спілкування 



педагог стимулює студентів до 
творчості, організує умови для 
ініціативи, самореалізації

При демократичному стилі 



• підвищення рівня мотивації студентів
   (ситуативної і перспективної); 
• використання  життєвого досвіду ; 
• творче застосування набутих 
    знань на практиці;
• формування навичок  роботи з 
    різними джерелами інформації; 
• чітка організація заняття; 
• підвищення самоосвітньої та 
   творчої активності студентів; 

Вимоги до сучасного  заняття,
 зорієнтованого на реалізацію 

компетентнісного підходу :



• наявність контролю, само-  і 
   взаємоконтролю за процесом 
   навчання; 
• формування моральних цінностей 
   особистості; 
• розвиток соціальних і 
   комунікативних здібностей студентів; 
• створення ситуації успіху; 
• впровадження проблемного 
   навчання, інтерактивної технології. 

Вимоги до сучасного  заняття,
 зорієнтованого на реалізацію 

компетентнісного підходу :



Готуючись до заняття, викладач має 
проаналізувати, як саме певний навчальний 
матеріал можна використати для розвитку  в 
студентів як професійно-практичних, так і базових 
компетенцій. Для цього складається їх орієнтовний 
перелік, який разом зі структурними 
компонентами компетенції відбивається в планах 
семінарів. 

Формування компетентності



Зважаючи на компоненти професійних компетенції, 
можна внести в план заняття (семінару) такі 
компоненти: 
- назва навчальної теми; 
- назва компетенції або її елемента;
- мінімальний досвід діяльності або попередній 

етап сформованості компетентності; 
- соціальна, особистісна мотивація необхідності 

подальшого формування компетентностей; 
- знання, вміння, навички, необхідні для 

подальшого формування компетентності; 
-  способи діяльності на певному етапі формування 

компетентності; 
- рефлексія ефективності отриманого результату.

Формування компетентності



Висновок

• Орієнтація на досягнення компетентностей задає 
принципово іншу логіку організації загальної 
освіти, а саме логіку вирішення завдань і 
проблем, причому не тільки і не стільки 
індивідуального, скільки групового, парного, 
колективного характеру.

•  Відповідно перед викладачем, якщо він хоче в 
якості освітнього результату мати компетентність 
студентів, постає завдання не примушувати, а 
мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності, 
формувати потребу у виконанні тих чи інших 
завдань, сприяти отриманню досвіду творчої 
діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 
знань і до процесу  їх отримання.



Кк
- Методичній раді училища
- впроваджувати новітні педагогічні технології для 

розв'язання основних завдань методичниої 
роботи

- Цикловим комісіям училища:
- розробити та провести тематичні засідання  щодо 

формування  компетентностей студентів;
- Викладачам училища:
- працювати над розвитком фахової майстерності 

та культури спілкування як основних чинників    
професійної компетентності педагога;

Рішення педради:



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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