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1.Пiдходи науковцiв i практикiв щодо понят-
тєвого апарату, iєрархiї компетентностей i вiдобра-
ження їх у державних документах. Ідеться перед-
усiм про рiзнобiй щодо кiлькостi ключових
компетентностей.

2.Вiдношення мiж ключовими поняттями
компетенцiя – компетентнiсть з метою коректного
використання їх у наукових працях, прозоростi та
ясностi пропонованих пiдходiв.

3.Визначення особливостей змiсту кожної ком-
петентностi на конкретному етапi (початкова,
основна, старша i вища школа) навчання й само-

освiти.
4. Лексична сполучу-

ванiсть ключових термiнiв
компетентнiсного навчан-
ня.

5. Контроль (вимiрю-
вання) рiвня сформова-
ностi в учня тiєї чи тiєї ком-
петентностi (компетент-
ний – некомпетентний чи
компетентний – недо-
статньо компетентний –
некомпетентний чи iншi
варiанти).

Вiдповiдi на цi та iншi
питання i намагалися зна-
йти учасники круглого сто-
лу. В обговореннi взяли
участь дiйсний член
НАПН України, доктор пе-
дагогiчних наук, професор,
головний науковий спiв-
робiтник лабораторiї по-
чаткової освiти О.Я.Сав-
ченко; доктор педагогiчних
наук, професор, завiдувач
кафедри української фiло-
логiї Нацiонального унi-
верситету «Острозька ака-

демiя» І.М.Хом’як; доктор педагогiчних наук,
професор, завiдувач лабораторiї навчання української
мови Н.Б.Голуб; доктор педагогiчних наук, доцент,
завiдувач кафедри фiлологiї i лiнгводидактики Жито-
мирського державного унiверситету iм. Івана Франка
К.Я.Климова; кандидат педагогiчних наук, старший
науковий спiвробiтник, провiдний науковий спiв-
робiтник Г.Т.Шелехова; кандидат педагогiчних наук,
доцент кафедри практичного мовознавства Уман-
ського державного педагогiчного унiверситету
iм. Павла Тичини Л.І.Мамчур; кандидат педагогiчних
наук, доцент кафедри теорiї та методики навчання мов

19 березня цього року в Інститутi педагогiки
НАПН України пройшло засiдання круглого столу
з проблем компетентнiсного навчання української
мови. Крiм органiзаторiв заходу – спiвробiтникiв
лабораторiї навчання української мови (завiдувач –
Голуб Н.Б.), у ньому взяли участь провiднi
науковцi українських вишiв, що працюють у рiзних
галузях педагогiчної науки.

На порядок денний були винесенi такi питання:
� Суть понять «компетенцiя» – «компетент-

нiсть», «комунiкативна компетенцiя» – «комунi-
кативна компетентнiсть» i вiдношення мiж ними.
� Структура комунiка-

тивної компетентностi як
предметної i ключової.
� Лексична сполучува-

нiсть дiєслiв i вiддiє-
слiвних iменникiв iз по-
няттями «компетенцiя» i
«компетентнiсть» (форму-
вати – формування; роз-
вивати – розвиток; удо-
сконалювати – удоско-
налення i т. iн.). 
� Вiкова градацiя

компетентностi.
�Мiсце комунiкатив-

ної компетентностi в
iєрархiї компетентностей.
� Вимiрювання рiвня

сформованостi комунi-
кативної компетентностi.

У сiчнi цього року
вчена рада Інституту пе-
дагогiки НАПН України
затвердила нову тему на-
укового дослiдження лабо-
раторiї навчання україн-
ської мови: «Формування
в учнiв 5–7-х класiв кому-
нiкативної компетентностi
як ключової i предметної». І хоч проблема ком-
петентнiсного навчання вже багато рокiв перебуває
в полi зору вчених, говорити про узгодженiсть
позицiй i усталенiсть поняттєвого апарату ще рано.
А науковi дослiдження повиннi починатися саме з
цього. Порозумiння в поглядах на проблему сприяє
чiткому баченню наукових перспектив i усвiдом-
ленню того, якими мають бути способи розв’я-
зання її.  

Аналiз наукової лiтератури дає пiдстави для
висновку: чiткостi потребують багато положень.
Наприклад:

Нiна ГОЛУБ,
доктор педагогiчних наук,

завiдувач лабораторiї навчання
української мови Інституту

педагогiки НАПН України

КОМПЕТЕНТНІСНЕ НАВЧАННЯ –
ЦЕ АКТУАЛЬНО

ХРОНІКА

Учасники круглого столу
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Бердянського державного педагогiчного унiверситету
В.А.Нищета; доктор педагогiчних наук, професор
Херсонського державного унiверситету М.І.Пен-
тилюк; кандидат педагогiчних наук, доцент кафедри
практичного мовознавства Уманського державного
педагогiчного унiверситету iм. Павла Тичини І.А.Ку-
черенко.

Пiдсумком роботи круглого столу стали такi
висновки:

1.1. Термiни «компетенцiя» i «компетентнiсть»
потрiбно використовувати не як синонiми, а як
рiзнорiвневi, пов’язанi мiж собою поняття, а саме: 

компетенцiя – це стандартне, нормативне по-
няття; загальна соцiальна норма, взiрець; сфор-
мульованi й визначенi правила; сукупнiсть знань,
умiнь i навичок, якими учнi повиннi оволодiти
вiдповiдно до чинної програми, освiтнiх цiлей i
завдань;

компетентнiсть – особистiсний результат на-
вчальної дiяльностi; практичний досвiд успiшного
використання вiдповiдних знань i вмiнь у рiзних
життєвих ситуацiях; iндивiдуальний досвiд реалi-
зацiї набутих компетенцiй; показник того, що учень
спромiгся реалiзувати нагромаджений багаж знань i
вмiнь з метою досягнення бажаного результату;
дiєвiсть застосування здобутих знань i набутих
вмiнь особистостi вiдповiдно до визначених освiт-
нiх стандартiв; досвiд ефективної дiяльностi
(ефективного функцiонування) в межах певної
компетенцiї (в певнiй сферi).

1.2. Для розумiння сутi понять компетенцiя –
компетентнiсть i вiдношень мiж ними важливо
усвiдомити таке:

� компетенцiї – це «знання i вмiння у певнiй
сферi людської дiяльностi», а компетентнiсть –
«якiсне застосування компетенцiй»;

� компетенцiя i компетентнiсть вiдрiзняються
наявнiстю компонентiв: якщо поняття компетенцiя
має когнiтивний та операцiйно-технологiчний
складники, то у складi компетентностi, крiм на-
званих, ще є мотивацiйний, етичний, соцiальний i
поведiнковий елементи;

� компетенцiя – це норма, досягнення якої може
свiдчити про дiяльнiснi можливостi учня;
компетентнiсть – це рiвень досягнення цiєї норми;
результат набуття компетенцiй;

� компетенцiя – це перелiк нормативно окрес-
лених питань певної галузi, якими учень повинен
належним чином володiти; досвiд ефективного
застосування; компетенцiї мають важливу особ-
ливiсть: на вiдмiну вiд знань, умiнь i навичок, якi
завжди «зберiгаються» в готовому до використання
виглядi, компетенцiя «збирається» лише в момент її
реалiзацiї, тобто у вiдповiдь на ситуацiю;

� основна вiдмiннiсть мiж поняттями ком-
петенцiя i компетентнiсть полягає в тому, що
перше (компетенцiя) визначається державою,
певними установами або окремими особами, якi
органiзовують той чи iнший вид дiяльностi, а друге

(компетентнiсть) набувається у процесi оволо-
дiння знаннями, умiннями, навичками (компетен-
цiями) i вказує на здатнiсть та нахил iндивiда до
виконання певного виду дiяльностi.

1.3. Щодо тлумачення понять комунiкативна
компетенцiя i комунiкативна компетентнiсть
пiдтримано такi позицiї:

� комунiкативна компетенцiя – це «система
знань про правила мовної комунiкацiї, її процедуру,
етикет, ритуал, що вiдображає взаємодiю iнте-
лектуального, соцiального й вербального у пове-
дiнцi комунiканта» (Д.Хаймз); «сукупнiсть знань
про спiлкування, умiнь i навичок, потрiбних для
сприймання чужих i побудови власних програм
мовленнєвої поведiнки, адекватних цiлям, сферам i
ситуацiям спiлкування» (С.Омельчук); сукупнiсть
знань iз мови, мовленнєвих умiнь i навичок,
потрiбних для успiшного розв’язання життєво
важливих завдань у процесi комунiкацiї.

� комунiкативна компетентнiсть – це прак-
тичний досвiд успiшного використання мови i
мовлення (знань, умiнь i навичок) у рiзних жит-
тєвих ситуацiях; iндивiдуальний досвiд реалiзацiї
мовних i мовленнєвих знань, умiнь та навичок у
рiзних життєвих ситуацiях; дiєвий досвiд реалiзацiї
нагромаджених знань, умiнь i навичок iз мови й
мовлення у процесi комунiкацiї з метою досягнення
бажаних результатiв; досвiд ефективної мовної i
мовленнєвої дiяльностi у процесi пiзнання й
комунiкацiї.

2. Щодо структури комунiкативної компетент-
ностi як предметної i ключової, то за основу пого-
джено взяти варiант, що його запропонували спiв-
робiтники лабораторiї навчання української мови:

3. Вiдповiдно до значення термiнiв, зi словом
компетенцiя доцiльно поєднувати дiєслова ви-
значати, формулювати, структурувати, освоювати,
орiєнтувати, а зi словом компетентнiсть – форму-
вати, розвивати, удосконалювати, набувати, вияв-
ляти, демонструвати. 

4. У процесi обговорення вiкової градацiї ком-
петентностi погоджено такий пiдхiд:

� КК дiтей дошкiльного вiку – елементарний
рiвень КК;

� КК учнiв початкової школи – початковий
рiвень КК;

� КК учнiв основної школи – базовий рiвень
КК;

� КК учнiв старшої школи – загальноосвiтнiй
рiвень КК;

� КК студентiв коледжiв та вишiв – про-
фесiйний рiвень КК;

� КК дорослої людини, професiонала –
майстерний рiвень КК.

5. Вважати за доцiльне видiлення комунiка-
тивної компетентностi у складi кожної групи
трирiвневої iєрархiї компетентностей: предметної
(для української мови), загальнопредметної i
професiйної.



6. Стосовно питання вимiрювання рiвня сфор-
мованостi комунiкативної компетентностi, то за
основу вирiшено взяти пiдхiд, що його запро-
понувала Г.Т.Шелехова. 

Зокрема, у програмах навчальнi досягнення слiд
конкретизувати за допомогою таких ключових слiв,
якi вiдображають пiзнавальну дiяльнiсть учнiв на
рiзних рiвнях:

� початковий рiвень, розпiзнавання (учень нази-
ває, наводить приклади, описує);

� середнiй рiвень, розумiння (учень розрiзняє,
iлюструє, називає правила, визначення);

� достатнiй рiвень, умiння й навички (учень
пояснює, характеризує, класифiкує, використовує,
робить висновки);

� високий рiвень, перенесення знань (учень об-
<рунтовує, аналiзує, прогнозує, встановлює зв’язки,
висловлює судження,  оцiнює).

На думку багатьох учених, змiни в системi оцi-
нювання навчальних результатiв – основна
вiдмiннiсть  компетентнiсного пiдходу вiд тради-
цiйного. До уваги варто взяти таке:

� Об’єкт оцiнювання. За традицiйного пiдходу
об’єктами оцiнювання є предметнi знання i вмiння.
Компетентнiсний пiдхiд передбачає оцiнювання
бiльш складних i досi не бачених результатiв –
компетентностей.

� Критерiї оцiнювання. Традицiйно оцiнювання
здiйснюється на основi одного з двох пiдходiв:

1) суб’єктивного оцiнювання вчителем якостi вiд-
повiдi учня чи виконаної роботи, що здiйснювалася
методом порiвняння з певним еталоном, який є в
головi вчителя, а часто й зi скидкою на розумовi
здiбностi учня; 2) механiчної кiлькiсної процедури,
коли оцiнка визначається через кiлькiсть допу-
щених помилок у диктантi, переказi, тестах.

Обидва варiанти оцiнювання виявляються в
умовах компетентнiсного пiдходу недостатнiми.
Тут потрiбний набiр об’єктивних i водночас якiсних
критерiїв, тобто так зване критерiальне оцiнювання.

Критерiї – це об’єктивнi показники вираженостi,
наприклад, знань, умiнь, компетентностей, якi вияв-
ляються через спостереження за перебiгом виконан-
ня завдання чи через аналiз представленого резуль-
тату.

Критерiї можуть бути прив’язанi до певних
рiвнiв виявлення компетенцiї, наприклад, низький,
середнiй, високий, тодi оцiнювання стає критерiа-
льнорiвневим.

Звiсно, робота одного круглого столу не
вичерпує всiх проблем, що потребують з’ясування й
розв’язання, однак результати цiєї зустрiчi важливi
й кориснi для всiх, хто цiкавиться станом i перспек-
тивами української лiнгводидактики. Учасники
круглого столу запрошують науковцiв i вчителiв до
участi в обговореннi цих та iнших важливих питань,
пов’язаних iз компетентнiсним пiдходом до
навчання української мови. 
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Комунiкативна компетентнiсть (предметна)

Компетентностi Цiнностi Мотиви Характеристики Досвiд
1) мовна (її субкомпетент-
ностi – орфоепiчна, акцен-
туацiйна; лексична, фразео-
логiчна; правописна; морфо-
логiчна; синтаксична);
2) мовленнєва (її субкомпе-
тентностi: текстотворча, жан-
рова; аудiювання, читацька); 
3) соцiокультурна;
4) дiяльнiсна (її субкомпе-
тентностi – стилiстична;
тактична i стратегiчна)

Розумiння цiн-
ностей:
1) освiти;
2) родини;
3) Батькiвщини

<рунтуються на потре-
бах:
1) мати добру освiту;
2) взаємодiяти з учите-
лем i учнями;
3) вiдчувати турботу й
пiдтримку;
4) утвердитися в колек-
тивi та iн., виявляти iн-
терес до предмета на-
вчання

1) активнiсть;
2) допитливiсть;
3) кмiтливiсть;
4) наполегливiсть;
5) персональна вiдпо-
вiдальнiсть;
6) самостiйнiсть та iн.

1) участь у публiчному об-
говореннi;
2) участь у конкурсах, зма-
ганнях з мови;
3) публiчний виступ;
4) участь у навчальних про-
ектах;
5) налагодження стосункiв
тощо

Комунiкативна компетентнiсть (ключова)
Компетентностi Цiнностi Мотиви Характеристики Досвiд

1) предметна (немовна);
2) мовна;
3) мовленнєва;
4) соцiокультурна;
5) прагматична

1) загальнолюд-
ськi;
2) нацiональнi;
3) родиннi;
4) особистiснi
та iн.

<рунтуються на потре-
бах:
1) самоактуалiзацiї;
2) пiзнання;
3) поваги
4) гармонiї у стосунках;
5) утвердження в нових
ролях та iн.

1) iнiцiативнiсть;
2) цiлеспрямованiсть;
3) вiдповiдальнiсть;
4) здатнiсть самостiй-
но приймати рiшення;
5) творчiсть;
6) упевненiсть;
7) критичнiсть i само-
критичнiсть;
8) здатнiсть працюва-
ти в командi та iн.

1) утiлення на практицi iдей;
2) захист спiльного проекту;
3) публiчнi виступи;
4) розв’язання нових зав-
дань;
5) участь у громадському
життi;
6) освоєння нових соцiаль-
них ролей  тощо

Емоцiйний i поведiнковий Цiннiсно-
смисловий Особистiсний Емоцiйний i поведiнковий
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Липень

2 – 90 рокiв вiд дня народження Дмитра Затон-
ського (1922–2009), українського лiтерату-
рознавця, критика.

8 – День родини. 

15 – 80 рокiв вiд дня народження Миколи Пилин-
ського (1932–1997), українського мовознав-
ця, педагога.

17 – 100 рокiв вiд дня народження Петра Інгуль-
ського (1912–1976), українського письменни-
ка, публiциста.

19 – 160 рокiв вiд дня народження Володимира
Науменка (1852–1919), українського iсторика
лiтератури, фiлолога, етнографа, журналiста,
громадсько-полiтичного дiяча, педагога.

22 – 130 рокiв вiд дня народження Ярослава Гор-
динського (1882–1939), українського iстори-
ка лiтератури, фiлолога, письменника.

23 – 380 рокiв iз дня смертi Памва Беринди
(свiтське iм’я – Павло) (мiж 1555–1560 –
1632), українського педагога, письменника,
лексикографа, друкаря, гравера.

28 – День рiвноапостольного князя Володимира
Великого – хрестителя Київської Русi.

– День хрещення Київської Русi-України.

Серпень

16 – 160 рокiв вiд дня народження Миколи Дашке-
вича (1852–1908), росiйського та українсько-
го лiтературознавця, iсторика, фольклориста.

19 – 110 рокiв вiд дня народження Олеся Донченка
(1902–1954), українського письменника.

23 – День Державного Прапора України. 

24 – День Незалежностi України (1991).

25 – 120 рокiв вiд дня народження Степана Тудора
(1892–1941), українського письменника, лiте-
ратурознавця, громадського дiяча.

27 – 110 рокiв вiд дня народження Юрiя Яновсько-
го (1902–1954), українського письменника.

30 – 90 рокiв вiд дня народження Павла Глазового
(1922–2004), українського поета.

Вересень

1 – День знань. 

8 – Мiжнародний день письменностi. 

11 – 100 рокiв вiд дня народження Дмитра Ткача
(1912–1993), українського письменника.

20 – 120 рокiв вiд дня народження Михайла Но-
вицького (1892–1964), українського лiтерату-
рознавця.

26 – Європейський день мов. Свято вiдзначається
щорiчно, починаючи з 2001 р. за iнiцiативою
Ради Європи.

30 – Всеукраїнський день бiблiотек. 

Жовтень

5 – 125 рокiв вiд дня народження Олекси Си-
нявського (1887–1937), українського мово-
знавця.

7 – День учителя.

16 – 175 рокiв вiд дня народження Олександра Ми-
трака (1837–1913), українського письменни-
ка, фольклориста, етнографа, лексикографа.

20 – 170 рокiв вiд дня народження Якова Демченка
(1842–1912), українського фольклориста,
публiциста.

Листопад

9 – День преподобного Нестора-лiтописця Київ-
ського.

– День української писемностi та мови.

– 140 рокiв вiд дня народження Богдана Лепко-
го (1872–1941), українського письменника,
педагога, перекладача, лiтературознавця, ху-
дожника. 

15 – 100 рокiв вiд дня народження Андрiя Малишка
(1912–1970), українського поета.

22 – День Свободи. 

24 – День пам’ятi жертв голодомору. 

Грудень

3 – 290 рокiв вiд дня народження Григорiя Сково-
роди (1722–1794), українського просвiтите-
ля-гуманiста, фiлософа, поета, музиканта.

6 – День Збройних сил України. 

18 – 120 рокiв вiд дня народження Миколи Кулiша
(1892–1937), українського драматурга. 

КАЛЕНДАР ПАМ’ЯТНИХ ДАТ НА 2012 РІК
Друге пiврiччя


