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УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглянуто загальні питання компетентнісного підходу, 
визначено сутність основних понять для технологічної освіти та зміст 
ключових компетентностей в умовах технологічної підготовки учнів старшої 
школи. 
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В статье рассмотрены общие вопросы компетентносного подхода, 
определено суть основных понятий для технологического образования и 
содержание ключевых компетентностей в условиях технологической 
подготовки учащихся старшей школы. 
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The article deals with general issues of competence approach, the essence of 
the basic concepts for technological education and maintenance of key 
competencies in technology training high school students of is defined. 
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Результати досліджень вітчизняних учених свідчать, що впровадження 
інноваційних технологій навчання, насамперед профільного, особистісно-
орієнтованого, розвивального навчання є підґрунтям до впровадження 
компетентнісного підходу [1, с. 37]. 

Профільне навчання, як відзначено в Концепції [2, с. 63], – вид 
диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, 
нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників 
відповідно до їхнього професійного самовизначення. Сутність цього завдання, 
крім іншого, можна тлумачити як необхідність посилення практичної 
спрямованості профільної технологічної підготовки через урахування 
особистісних якостей учня, його природних нахилів та індивідуальних 



здібностей. Саме це зумовлює необхідність проводити подальші дослідження 
компетентнісного підходу, і зокрема в профільній технологічній підготовці 
учнів. 

Компетентнісний підхід у вітчизняній освіті досліджується багатьма 
науковцями, і серед них найбільш ґрунтовні положення відображено в 
чисельних публікаціях Н. Бібік, І. Єрмакова, О. Локшиної, О. Савченко, 
О. Пометун, О. Овчарук, Л. Сохань, С. Трубачова та багатьох інших. 

Проблема компетентнісного підходу в технологічній підготовці учнів 
загальноосвітньої школи розглядається в публікаціях О. М. Коберника, 
В. М. Мадзігона, В. К. Сидоренка та інших. Учені звертають увагу на перегляд 
традиційних підходів у трудовому навчанні стосовно змісту освіти, який 
змінюється швидше ніж учні завершують навчання в школі, практичну 
спрямованість навчального процесу, що потребує подальшого дослідження 
компетентнісного підходу, і зокрема в старшій загальноосвітній школі. 

Метою статті є розгляд компетенцій та компетентностей в технологічній 
підготовці учнів старшої загальноосвітньої школи. 

Спільними, як для зарубіжних, так і, вітчизняних науковців є розуміння 
компетентності як набутої характеристики особистості, що сприяє успішному 
входженню молодої людини в життя сучасного суспільства. Крім того, 
практично всіма науковцями компетентність у навчанні розглядається як 
інтегрований результат, що передбачає зміщення акцентів з накопичення 
нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в 
учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в 
певній сфері [3, с. 408]. 

Компетенція – відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма 
(вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат 
[4]. 

А. В. Хуторський тлумачить відмінність між компетенціями і 
компетентністю, що власне на сьогодні, є загальноприйнятим у вітчизняній 
освіті: результатом набуття компетенції є компетентність, яка на відміну від 
компетенції передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета 
діяльності [5]. Уточнюючи свою думку, А. Хуторський підкреслює, що під 
компетенцією розуміють попередньо задану вимогу (норму) до освітньої 
підготовки учня, а під компетентністю – про вже сформовану його 
особистісну якість (сукупність якостей) та мінімальний досвід у певній царині 
діяльності. Отже, можна сказати, що «компетентність передбачає мінімальний 
досвід застосування компетенції» [5, с. 135]. 

Як зарубіжні так і вітчизняні автори (І. Єрмакова, О. Локшина, 
О. Савченко, Л. Сохань, А. Хуторський та інші) вказують, що ключові 
компетентності у навчанні змінні, більш динамічні ніж компетенції, залежать 
від пріоритетів суспільства, тих особливостей і можливостей, які має 
особистість для самовираження в соціумі. 



Отже, інакше кажучи компетенція – це замовлення суспільства, а її 
сформований результат у досвіді та свідомості учня – компетентність. Учений 
(А. В. Хуторський) визначає такі компетенції, які також визнаються 
українськими ученими (Н. Бібік, О. Савченко та ін.): 

– ключові (мета, рівень змісту освіти); 
– загальнопродметні (певні предмети й освітні галузі); 
– предметні (стосуються конкретного змісту) [3, с. 409]. 
Розглянемо зміст ключових компетентностей в технологічній підготовці 

та сутність загальнопредметних (технологічних) компетентностей і компетенцій. 

За результатами діяльності робочої групи вітчизняних науковців і 
практиків розроблялись теоретичні та прикладні питання запровадження 
компетентнісного підходу в освіту України (кер. О. Савченко, Н. Бібік, 
Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 
С. Трубачова). 

У результаті українськими ученими було запропоновано такий перелік 
ключових компетентностей у навчанні: 1) навчальна (уміння вчитися); 
2) громадянська; 3) загальнокультурна, 4) інформаційна; 5) соціальна; 
6) здоров’язберігаюча. 

Вказані компетентності, відповідно, деталізуються в комплекс знань, 
умінь, навичок, цінностей, ставлень, здатностей за навчальними галузями й 
життєвими сферами учнів [3, с. 408]. 

Отже, спираючись на ці результати, можна визначити орієнтовний зміст 
кожної з ключових компетентностей в технологічній освіті, виходячи з 
досвіду технологічної підготовки учнів старшої школи. Маючи такий опис 
можна більш чітко і зрозуміло окреслити дефініцію понять у технологічній 
освіті: «технологічна компетенція», «технологічна компетентність» тощо. 

1)  Навчальна компетентність у технологічній підготовці 
характеризується здатністю учня в першу чергу до самонавчання. Це 
виявляється в тому, що учень самостійно визначає завдання роботи над 
проектом, відповідно встановлює навчальні цілі або погоджує їх з учителем: 
усвідомлює що йому потрібно з’ясувати, чого навчитись, якого освітнього 
результату досягти, щоб виконати проект. Саме тому провідними складниками 
навчальних компетентностей технологічної освіти можна вважати дослідно-
пошукову, техніко-технологічну, «…графічну, …проектну, які найбільш 
результативно формуються в процесі організації проектно-технологічної 
діяльності...» [6, с. 12]. 

З досвіду прилучення старшокласників до проектно-технологічної 
діяльності відомо, що дослідно-пошукова складова виявляється як на 
початковій стадії проектування, коли визначають проблему чи проблемне 
(практичне) завдання над яким будуть працювати учні, так і, впродовж усього 
процесу проектування. Відповідно до визначених завдань та складеного плану 
дій учні працюють з інформаційними джерелами, шукають відповідні аналоги, 
технічний опис і характеристики об’єкту проектування. З досвіду учителів 



трудового навчання, відомою є й така практика, коли учитель завчасно до 
уроку, на якому почнуть працювати над проектом, пропонує учням для 
домашнього опрацювання відповідну літературу, пропонує з’ясувати певні 
питання через пошук інформації в бібліотеці чи мережі Інтернеті. 

Графічна складова найбільш повно виявляється на стадії художньо-
конструкторської розробки майбутнього виробу, подальшого графічного 
оформлення проекту. Учневі доводиться з’ясовувати, як найбільш раціонально 
зобразити проект у графічній частині, щоб його могли виконати, і відповідно 
для цього йому доводиться самостійно знаходити і засвоювати відповідні 
графічні правила і способи зображень об’єктів у кресленні. Учитель, звісно, в 
разі потреби надає йому своєчасні консультації, допомагає у створенні 
проектно-графічної документації на виріб. Відповідно до цього зростає час на 
самостійну роботу учня, коли він проводить пошук потрібної технічної 
літературі, опрацьовує і визначає потрібні матеріали для проекту. 

Техніко-технологічна складова навчальної компетентності виявляється 
під час розробки конструкції чи композиції виробу за відповідними 
аналогами. Тут учневі доводиться з’ясовувати загальні конструктивні 
особливості даного об’єкту, характерні з’єднання деталей або окремих частин 
виробу тощо. В залежності від особливостей виробу учні можуть з’ясовувати 
особливості технології виготовлення чи оздоблення об’єкту проектування, 
знаходити та застосовувати маловідомі техніки виконання ручної обробки 
матеріалу і т.д. Вказана складова, також, розкривається під час реалізації 
запланованих робіт, коли виготовляють об’єкт проектування за допомогою 
відповідних техніко-технологічних інструментів, пристроїв, механізованих 
знарядь праці тощо. Вказана діяльність характеризується тим, що учням 
доводиться з’ясовувати питання підготовки робочого місця, інструменту, його 
налагодження, розв’язувати завдання, пов’язані з труднощами, які виникають 
під час використання (експлуатації) ручного або механізованого інструменту. 
Отже, вони набувають практичного досвіду використання технології обробки 
певного конструкційного матеріалу, рефлексують з приводу одержаного 
результату під час виконання практичної роботи. 

Проектна складова навчальної компетентності характеризується 
здатністю учня виконувати проект у певній послідовності, відповідно до 
визначених завдань складати план роботи, поступово визначати і розв’язувати 
завдання для кожного етапу проектування, визначати поточні проблеми на 
кожному з них (етапів) і знаходити шляхи їх розв’язання, уточнювати 
досягнутий результат із запланованим, вносити відповідні корективи до 
розробленого зразка тощо. 

Отже, навчальну компетентність у технологічній підготовці необхідно 
розглядати як «…цілісне утворення, яке має кілька складників та інтегрує 
психолого-особистісні характеристики учня зі змістовою й процесуальною 
основою учіння і характеризується розвиненою навчальною діяльністю» [6, 
с. 12]. 

2)  Громадянська компетентність в контексті технологічної підготовки 



розкривається під час виконання учнями навчальних і творчих проектів, які 
містять суб’єктивну чи об’єктивну новизну. Збір інформації та її використання 
під час розробки конструкції виробу чи вдосконалення певного 
технологічного процесу, має враховувати авторські права використаного 
матеріалу. Повага до авторських прав інших дослідників, виховує в учнів 
високі громадянські почуття захисту власних прав і свобод, виконання у 
зв’язку з цим громадських обов’язків і у тому числі пов’язаних із Законом про 
авторське право. 

З появою Інтернету та можливості швидкого копіювання з нього різних 
матеріалів особливої актуальності набуває питання про дію цього закону, 
оскільки більшість матеріалів, розташованих в Інтернеті, є власністю інших 
людей [7, модуль 2.17]. Такий підхід дає змогу не лише використати знайдену 
в інтернет-ресурсах інформацію, але й чітко відокремити той напрацьований 
матеріал, який є «особистим результатом» учня, а не скопійованим матеріалом 
інших авторів. Це дає можливість учителю формувати в учня уміння 
висловлювати та відстоювати власну позицію, що готує його до життя та 
функціонування, як свідомого громадянина в демократичному суспільстві де 
основною цінністю є права та свободи всіх його громадян. 

3)  Загальнокультурна компетентність стосується сфери розвитку 
культури особистості та суспільства в різних аспектах, і передусім передбачає 
формування культури праці, проектної культури в контексті проектно-
технологічної діяльності, екологічної, оволодіння національними трудовими 
традиціями, досвідом художньо-трудової діяльності. 

Визначаючи культуру праці, науковці (О. Б. Авраменко, Б. І. Адаскін, 
О. В. Аніщенко, С. У. Гончаренко, В. Ф. Капіца та багато інших) головним 
критерієм оцінки такого рівня культури в людини вважають її ставлення до 
праці, а обов’язок сумлінно працювати – одним із головних елементів у 
системі моральних норм і цінностей [8]. Серед найбільш сприятливих 
передумов, за яких формуються елементи культури праці в учнів, є мотивація 
до роботи над проектом, особистісна зацікавленість у навчально-трудовій 
діяльності, яка створюється завдяки особливостям проектної технології. У 
процесі проектної діяльності учень крім того, що самостійно або за участі 
учителя визначає завдання, він також виявляє особистісну зацікавленість до 
роботи над проектом і відповідно докладає вольові зусилля, прагне самостійно 
організувати свою працю. 

Сприятливі умови створюються для формування елементів культури 
праці старшокласників, також під час профільної технологічної підготовки 
(поглибленого допрофесійного вивчення загально технічних технологій). 
Важливим аспектом тут є засвоєння трудових, технологічних процесів 
обробки різних конструкційних матеріалів, вивчення наукових основ 
виробництва тощо. Так, за переконанням С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, 
Ф. Н. Щербак [9; 10 ] та інших дослідників, культура праці, в умовах трудової 
діяльності людини, охоплює культуру виробничих умов, культуру трудового 
процесу й культурно-технічний рівень майбутнього фахівця. 



Проектна технологія на рівні стандарту технологічної підготовки та 
вивчення технологічних процесів на профільному рівні, дають змогу 
реалізувати всі особливості, які містить дефініція поняття культури праці. До 
цих особливостей відносять: а) культура праці має не лише описове, а й 
вартісне розуміння: характеризує не лише те, що робиться, а й те, як робиться; 
б) у культурі праці виявляється творча сутність людини (за В. Капіцею), 
творчо сприймаючи культурні традиції в процесі праці, людина починає 
творити по-новому, не традиційно, а інноваційно, евристично, творчо-
продуктивно. Зауважмо, що це по суті, й відбиває проектно-технологічний 
підхід у навчанні учнів, коли «…в основі проектної діяльності лежить 
розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої 
знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного 
мислення, формування навичок мислення високого рівня» [7, модуль 1.14]. 

4)  Інформаційна компетентність в технологічній освіті передбачає 
здатність учня орієнтуватись в інформаційно насиченому просторі, володіння 
Інтернет-технологіями для пошуку та накопичення інформації з метою її 
систематизації та конструювання для розв’язання конкретних практичних 
завдань. Інформаційна компетентність передбачає не лише уміння знаходити, 
але й оперувати інформацією – проводити її аналіз, узагальнення, синтез. 
Створення будь-якого виробу, за проектною технологією, починають із 
пошуку історичних, техніко-технологічних, економічних відомостей та іншої 
інформації про об’єкт дослідження та шляхів розв’язання проблеми. Вказану 
інформацію аналізують, класифікують з метою виявлення або уточнення 
проблеми та складання відповідного плану дій для виготовлення виробу чи 
його технічного опису. 

Інформаційна компетентність характеризується умінням учня 
застосовувати комп’ютер та відповідні програмні засоби для використання і 
конструювання інформації, яка необхідна для створення проекту. До таких 
умінь можна віднести: написання реферату з використанням інтернет-
ресурсів, створення презентації проекту на основі програмного засобу 
Microsoft PowerPoint, створення публікації проекту за допомогою Microsoft 
Office Publisher. Якщо творчий проект більш складний ніж це передбачає 
рівень стандарту, і відбиває за своїм змістом професійні наміри 
старшокласника, то учень за консультації і допомоги з боку учителя може 
також конструювати і моделювати майбутній об’єкт чи процес за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, давати оцінку процесові й 
досягнутим результатам технологічної діяльності на основі використання 
більш складних програмних засобів. 

5)  Соціальна компетентність забезпечує здатність до співпраці, до 
продуктивної роботи в колективі, проектних групах. Під час проектно-
технологічної діяльності процес навчання не обмежується інструктуванням 
учителя чи роботою з підручником. Досвід самого учня, його уявлення про 
навколишній світ, і що головне, його здатність до кооперації з однолітками в 
процесі вирішення завдань проекту, практично, стає вирішальним під час 
виконання роботи. 



Дослідження, проведені психологами, проектної діяльності школярів, 
констатують розвиток загальних та спеціальних здібностей, серед яких 
основне місце займають такі, що допомагають учням співпрацювати та 
спілкуватись у навчанні. Так, Н. В. Матяш, серед провідних, у першу чергу 
називає «…комунікативні здібності: обговорення проекту, консультація 
учителя, захист, імпровізація; організаторські здібності: визначення функцій 
кожного в процесі виконання проекту, організація спільної діяльності з його 
реалізації…» [11, с. 42–43]. Соціальна компетентність деталізується в уміннях 
учнів до співпраці, до роботи над спільними завданнями, і досягнення 
результату, в якому буде відображена колективна робота всіх учасників 
творчого проекту. 

6)  Під здоров’язберігаючою компетентністю у навчанні «…розуміють 
характеристики, властивості учня, спрямовані на збереження фізичного, 
соціального, психологічного та духовного здоров’я» [3, с. 408–409]. 

У контексті технологічної підготовки, ці характеристики варто 
розглядати в двох аспектах: 

1. Характеристики учня, що спрямовані на збереження фізичного 
здоров’я. До них відносять розуміння учнями необхідності дотримання правил 
безпечної праці, санітарії та гігієни, здатність виконувати їх у конкретних 
умовах, під час виконання практичних завдань – у процесі реалізації 
запланованих робіт під час виконання конкретного проекту на рівні стандарту, 
і, вивчення технологічних процесів обробки конструкційних матеріалів на 
профільному рівні; 

2. Характеристики учня спрямовані на збереження соціального, 
психологічного та духовного здоров’я. Розуміння учнями необхідності 
дотримання правил безпеки в Інтернеті, під час дослідження проблеми і 
визначення завдань проекту. 

Питання безпеки в Інтернеті деталізуються в уміння і розуміння учнів 
дотримуватись: а) безпеки при роботі безпосередньо в глобальній мережі; 
б) захист комп’ютерів: комп’ютерні віруси, спам, несанкціонований доступ 
тощо. Тут необхідно обговорювати з учнями цілу низку ризиків, що пов’язані 
з соціальною та психологічною безпекою старшокласників, і серед них: 
розміщення в мережі особистих даних, подання інформації про фінансове 
становище своєї родини, безконтрольне об’єднання учнів в організації з 
сумнівною репутацією тощо. Також учням розкривають сутність, завдання, 
принцип дії тих програмних засобів, котрі захищають комп’ютер від вірусів і 
т.д. 

Визначаючи поняття «технологічна компетентність», «технологічна 
компетенція» ми спирались на визначення понять «компетенція», 
«компетентність», які проводять у своїх дослідженнях О. Я. Савченко, 
А. В. Хуторський. Крім того нами було виокремлено основні чинники, які 
визначають зміст та функції технологічної компетенції, і серед них основними 



є наступні. 

По-перше. Чисельність та наукова ємність технологій, у різних напрямах 
людської діяльності, постійно зростає. Термін «технологія» став 
багатовекторним, універсальним практично для будь-якого виду діяльності. 
Шкільний предмет, у змісті якого вивчаються певні технології, стає дедалі 
складнішим у плані обґрунтування його змісту. Тому технологічна підготовка 
учнів лише на рівні знань та вмінь є малоефективною, не відповідає сучасним 
тенденціям розвитку виробництва. Саме тому в основу змісту трудової 
підготовки учнів необхідно закладати (для структурування змісту навчальної 
програми) не технічні об’єкти та операції з відповідними техніко-
технологічними знаннями, а технологію, як процес створення певного 
продукту (на рівні стандарту технологічної підготовки – це проектна 
технологія), в основі якої мають бути відповідні технологічні компетенції. 

По-друге. Проведені дослідження [11] переконливо засвідчили, що 
розвиток суспільного виробництва нерозривно пов’язаний з розвитком 
проектної діяльності людини як одного з провідних факторів, який визначає 
інтелектуальну та інноваційну діяльність людини на виробництві, яка домінує 
над фізичною працею. Тому наповнюючи зміст поняття «технологічна 
компетентність», узагальнювальною слід вважати проектну діяльність та 
відповідне оволодіння проектною технологією незалежно від того, на яку 
галузь виробничої діяльності, і відповідну професійну освіту орієнтується 
учень старшої школи. 

Ураховуючи вказані чинники та беручи за основу визначення, 
обґрунтовані вітчизняними науковцями О. Савченко, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
О. Локшиною, О. Овчарук та іншими, а серед зарубіжних – А. Хуторським, ми 
пропонуємо в нашому дослідженні визначення понять «технологічна 
компетенція» та «компетентність» з позиції технологічної підготовки учнів 
старшої школи. 

Технологічна компетенція – наперед задана соціальна норма до трудової 
(технологічної) підготовки учня, яка є необхідною умовою його проектно-
технологічної та інформаційно-комунікативної діяльності орієнтованої на 
сферу виробничих технологій. 

Технологічна компетентність – розглядається нами, як сукупність 
особистісних якостей учня, які обумовлені досвідом його проектно-
технологічної та інформаційно-комунікативної діяльності, відповідними 
професійними намірами. 

Отже, компетентність у технологічній освіті розглядається як 



«…досвід, освіченість, ерудованість учня у сфері виробничих технологій, у 
різних видах предметно-перетворювальної діяльності, його уміння і навички, 
здатність до самостійного вивчення шляхів і можливостей їх набуття та 
функціонування за допомогою свідомості та мислення»  
[6, с. 11]. 

Стосовно технологічної підготовки на профільному рівні слід 
відзначити, що тут важливо виявляти і враховувати професійну спрямованість 
особистості учня. Так, аналіз наукових досліджень з питань компетентнісного 
підходу в профільному навчанні (В. І. Андреєв, Л. К. Бобікова, 
Л. М. Нагуманова, Ю. П. Поварєнков та інші) дає підстави вважати, що 
професійноважливі якості певного профілю визначають напрям виявлення, 
формування і розвиток професійнозначимих особистісних якостей у процесі 
навчальної допрофесійної практичної підготовки, і на основі цих якостей 
повинні розвиватись профільні компетенції, які в майбутньому будуть 
розвиватись як професійні  
[12, с. 14]. 

З точки зору наступності, між технологічною підготовкою учнів у 
старшій школі і, їх подальшою професійною освітою, важливим є висновок 
про те, що саморозвиток особистості учня представляє собою еволюційний 
процес руху від виявлення його особистісних якостей до розвитку 
професійних компетенцій. 
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