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СУТЬ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 
  

Формування навчальної компетентності школярів є одним з 
найважливіших завдань школи. Ключовий характер цієї компетентності 
виявляється у тому, що вона є складовою інших компетентностей. Тому 
так важливо здійснювати цілеспрямоване формування навчальної 
компетентності вже в молодшому шкільному віці. 

Ключові компетентності та особливості їх формування у школярів 
досліджуються в роботах вітчизняних психологів та педагогів. Проблему 
компетентності на різних рівнях аналізу розробляють Н. Бібік, А. Василюк, 
С. Гончаренко, В. Ільченко, К. Корсак, О. Локшина, А. Михайличенко, 
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Л. Сохань, І. Єрмаков, І. Тараненко 
та інші. 

Навчальну компетентність учнів можна визначити як рівень 
індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності, який відповідає системі 
принципів, цінностей та методів пізнання, що існують у культурі соціуму. 
Освіта, що формує навчальну компетентність, покликана прищепити 
цінності та розкрити цілі пізнання, забезпечити оволодіння теорією 
основних сучасних методів пізнання і спеціальним технологіям, технікам 
пізнання. 

Володіння навчальною компетентністю передбачає: 
– знання способів та прийомів пізнання; 
– не просто знання методів пізнавальної діяльності, ефективного 

учіння, а досконале володіння ними; 
– знаходження учнем не лише рішень уже відомих пізнавальних 

завдань, раніше знайдених разом з учителем, але й розв’язків у нових 
нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях; 

– інтерес до навчання, вміння навчатися творчо, прояв широких 
пізнавальних інтересів з різних навчальних дисциплін, яскравих 
інтелектуальних потреб. 

Навчальна компетентність – це і вміння, і бажання, і досвід 
самостійного набуття нових знань, продукування та втілення тих чи інших 
ідей, освоєння суб’єктивно нових векторів діяльності. Це готовність 
виходити за межі заданого і включатися в не стимульовану зовні 
інтелектуальну діяльність. Це відкрита пізнавальна позиція, яка визначає 
якість шкільної освіти, що дозволяє ефективно організовувати процес 
свого учіння протягом усього життя. Тільки людина, що володіє 
навчальною компетентністю, може бути успішною та конкурентоздатною 
в житті [1]. 

Дану компетентність потрібно розглядати як фактор, що дозволяє 
отримати якісну загальну освіту, потім оволодіти професією, досягти 



необхідної кваліфікації, за необхідності – змінити спеціальність. 
Навчальна компетентність молодшого школяра – інтегрована якість 

особистості, що ґрунтується на образі світу школяра і поєднує в собі 
внутрішню навчальну мотивацію, ціннісні орієнтації, суб’єктну готовність 
до навчання, відповідний рівень знань, умінь, здібностей, що дозволяє 
ефективно розв’язувати освітні завдання, застосовувати набуте та набувати 
і конструювати нове знання, творчо застосовувати відомі та оволодівати 
новими способами навчально-пізнавальної діяльності. 

Показником сформованої навчальної компетентності школяра є 
володіння комплексом компетенцій, що інтегрує сукупність 
взаємопов’язаних смислових орієнтацій, установок, знань та умінь і 
дозволяє ефективно здійснювати навчально-пізнавальну діяльність. До 
компетенцій навчальної діяльності молодшого школяра належать знання 
про те, як провадити власну навчально-пізнавальну діяльність 
(когнітивний компонент), уміння її організовувати та здійснювати 
(операціонально-діяльнісний компонент), установки до здійснення 
успішної самостійної навчально-пізнавальної діяльності (поведінковий 
компонент). 

Когнітивний компонент переважно пов’язаний з інтелектуальною 
сферою школяра і передбачає формування відповідних теоретичних знань, 
а також надання практичних відомостей про те, як доцільно працювати з 
різноманітними джерелами знань. 

Операціонально-діяльнісний компонент містить систему 
загальнонавчальних умінь, способів навчально-пізнавальної діяльності, що 
забезпечують можливість засвоєння, збереження та переробки інформації в 
цілісну картину світу. 

Навчально-пізнавальна діяльність не протікає у відриві від 
формування особистості в цілому. Потреби, мотиви, моральна та емоційна 
орієнтація дитини прямо впливають на рівень активності, розумової 
діяльності, формують її поведінку. Тому, крім когнітивної та 
операціонально-діяльнісної, у структурі навчальної компетентності 
виділяємо також поведінкову складову. 

Поведінковий компонент орієнтований на емоційну сферу учня та 
передбачає формування (корекцію) цілей діяльності, мотивів поведінки 
молодшого школяра, його установок та особистісних смислів у процесі 
формування навчальної компетентності. Саме цей компонент задає 
адекватну особистісному розвитку спрямованість знанням та умінням, 
надає їм особистісного сенсу. 

При цьому потрібно враховувати, що всі компоненти компетентності 
об’єктивно між собою пов’язані: знання завжди містять ціннісний момент 
(наприклад, ціннісне ставлення до пізнання), вони завжди емоційно 
забарвлені. Отже, навчальна компетентність – складне системне 
утворення, якому притаманні інтегративні властивості. Для молодшого 



школяра важлива орієнтація на розвиток всіх складових компетентності в 
єдності. 
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