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Одним із головних пріоритетів удосконалення вітчизняної освіти в 

контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття є забезпечення її 

компетентнісної спрямованості, реалізація інноваційного потенціалу 

навчальних закладів щодо розвитку життєвої компетентності підростаючого 

покоління. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року передбачає подолання існуючого розриву між роботою навчальних 

закладів та сучасним соціокультурним життям, яке стрімко розвивається в 

контексті тенденцій глобалізації, інформатизації, розвитку нових технологій, 

зростання динаміки суспільних процесів тощо. В нових соціокультурних 

умовах заклади освіти мають піднятися над суто ЗУНівською парадигмою, 

спрямувати навчально-виховний процес на підготовку життєво компетентних 

випускників, здатних інтегруватися в суспільство, ефективно виконувати свої 

громадянські та професійні обов’язки, проектувати і творчо здійснювати 

власне життя.  

Ці та інші стратегічні завдання спонукали Міністерство освіти і науки 

України до розробки курсу реформ, покликаних побудувати «європейське 

суспільство – суспільство освіченого загалу, високої культури і рівних 

можливостей» (Л.М. Гриневич). У Концепції нової української школи – 

офіційному документі, що пропонує системне бачення цього 

реформаторського курсу, – констатується, що вітчизняні загальноосвітні 

навчальні заклади не готують особистість до успішної самореалізації в житті, 

оскільки учні отримують у школі здебільшого суму знань. Вони спроможні 

лише відтворювати фрагменти цих несистематизованих знань, проте часто не 

вміють застосовувати їх для вирішення життєвих проблем. У Концепції 

наголошується, що знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними 

орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для 

успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 
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Компетентнісний підхід до розвитку української освіти може бути 

успішно реалізований лише за умов переосмислення та вдосконалення всіх 

аспектів навчально-виховного процесу, проектування та впровадження 

відповідних змістових, технологічних та організаційних нововведень, які 

забезпечать нову якість роботи навчальних закладів – як відкритих 

соціально-освітніх інституцій, в повній мірі інтегрованих у соціокультурний 

простір держави. Недостатньою є спрямованість лише на оновлення 

навчальних програм, оскільки для перетворення знань, умінь і навичок у 

якісно нову характеристику – життєву компетентність – необхідне залучення 

учнів до соціальної практики в якості її повноправних суб’єктів. Виховна 

система закладу має бути осередком активної діяльності всіх дітей, їх 

самоврядування, колективної відповідальності і співтворчості. Обговоренню 

цих актуальних проблем модернізації вітчизняної освіти присвячена V 

регіональна науково-практична конференція «Компетентнісний вимір 

сучасної освіти: теорія і практика», ініційована й організована Хортицькою 

національною навчально-реабілітаційною академією.  

Учасники конференції всебічно обговорили сучасний досвід і 

пріоритетні завдання соціальної та життєвої практики учнів на засадах 

компетентнісного підходу до освіти, актуальні проблеми формування 

професійної компетентності фахівців соціальної роботи, проаналізували 

досягнення та перспективи розвитку спеціальної освіти, ключові тенденції 

розвитку мистецтва та дизайну, визначили ефективні технології, форми і 

методи розвитку життєвих компетенцій молоді в умовах глобалізації та 

інформатизації.  

Обговоривши теоретичні та прикладні проблеми реалізації 

компетентнісного потенціалу сучасної освіти, V регіональна науково-

практична конференція рекомендує: 

Загальноосвітнім навчальним закладам: 

- активізувати процес розробки та практичного забезпечення моделей 

компетентного випускника навчальних закладів різних типів, передбачити у 

змісті цих моделей шляхи реалізації завдань Концепції нової української 

школи; 

- підвищити рівень цілеспрямованості й організованості залучення 

школярів до реальної соціально значущої діяльності у структурі 

пропедевтичної, творчої, управлінської, волонтерської, виробничої та 

дослідницької соціальної практики; 

- надавати перевагу формам групової взаємодії учнів з ровесниками, 

фахівцями з різних спеціальностей для формування соціального досвіду; 
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- посилити психолого-педагогічний супровід, спрямований на 

актуалізацію внутрішніх і зовнішніх ресурсів кожного учня як основи для 

розбудови стратегії і тактики подальшого життя, в тому числі за межами 

навчального закладу; 

- при розробці індивідуальних навчальних програм учнів з 

особливими освітніми потребами передбачити можливості набуття ними 

ключових життєвих компетенцій відповідно до зон актуального та 

найближчого розвитку; 

- щороку проводити відкритий захист учнями випускних класів 

індивідуальних життєвих проектів, спрямований на розвиток життєтворчих 

компетенцій школярів, їхнього свідомого та відповідального ставлення до 

побудови власного життя.  

Вищим навчальним закладам: 

- розширити обсяг і збагатити зміст соціальної практики студентів, 

спрямованої на розвиток у них професійної та соціальної компетентності; 

- посилити компетентнісний потенціал навчального процесу за 

рахунок використання інтерактивних і діалогічних форм суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладачів та студентів; 

- диверсифікувати розвиток у студентів навичок комунікації, в тому 

числі іноземними мовами, необхідної для професійної самореалізації в 

умовах сучасного глобалізованого суспільства; 

- передбачити можливості набуття студентами професійних 

компетенцій, пов’язаних з інноваційною діяльністю, яка в ХХІ столітті 

набуває вирішального значення для конкурентоспроможності кожного 

фахівця, а також професійних колективів, соціальних інституцій і – в 

глобальному масштабі – національних економік; 

- сприяти становленню кожного студента як суб’єкта навчальної та 

професійної діяльності, здатного до особистісного і фахового саморозвитку 

протягом усього життя; 

- здійснювати підготовку студентів до соціальної мобільності, гнучкої 

професійної адаптації до швидко змінюваних потреб ринку праці. 

Учасники конференції висловлюють щиру вдячність Департаменту 

освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за надану допомогу в 

організації та проведенні V регіональної науково-практичної конференції 

«Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика», а також всебічне 

сприяння розбудові компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного 

простору Запорізького регіону. 


