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АНОТАЦІЯ 

Ткачов А. С. Система формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.09 «Теорія навчання» (011 – Науки про освіту). – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Міністерство 

освіти і науки України, Харків, 2018. 

У дисертації запропоновано нове розв’язання проблеми формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів. Під час проведення 

дослідження зроблено припущення, що сформованість ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи можна 

забезпечити шляхом практичної реалізації теоретично обґрунтованої 

науково-методичної системи формування в них цих компетентностей у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів.  

Для перевірки гіпотези використовувалися відповідні методи 

дослідження, а саме: теоретичні – ретроспективний аналіз; систематизація й 

узагальнення поглядів науковців із проблеми дослідження для виявлення 

стану її розробленості, визначення сутності ключових понять, з’ясування 

особливостей формування ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи та специфіки вивчення ними 

суспільствознавчих предметів; моделювання, аналіз нормативних документів 

у галузі шкільної освіти, навчальних програм і планів, підручників, 

навчальних посібників для розроблення системи формування ключових 

компетентностей школярів середніх класів у процесі навчання предметів 

суспільствознавчого циклу; емпіричні – педагогічне спостереження, 
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анкетування, тестування, бесіди, незалежне оцінювання й самооцінювання 

продуктів навчальної діяльності інтелектуально здібних підлітків для 

збирання даних з метою встановлення рівня сформованості в них ключових 

компетентностей; педагогічний експеримент для підтвердження висунутої 

гіпотези дослідження; математичної статистики – для кількісного та якісного 

аналізу результатів експериментальної роботи.  

Наукова новизна й теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягають у тому, що вперше: схарактеризовано теоретичні й 

методологічні засади формування ключових компетентностей у 

високоздібних школярів 5-9 класів під час вивчення предметів 

суспільствознавчого циклу (концептуальні положення, науково-

методологічні підходи до проведення дослідження, що дало змогу визначити 

мету, завдання, зміст, методи, засоби, форми, технологію реалізації 

зазначеного процесу, механізм оцінювання отриманих результатів і за 

необхідності внесення відповідних змін у його перебіг); теоретично 

обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено систему 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів, що 

включає концептуально-цільовий, структурно-змістовий, формувально-

функціональний і діагностично-результативний блоки; конкретизовано 

основні функції цієї системи (мотиваційна, соціалізаційна, ціннісно-

орієнтовна, навчальна, виховна, прогностична, управлінська, науково-

дослідна, інформаційна, методична, технологічна, контрольно-коригувальна); 

визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, знаннєво-діяльнісний, 

особистісно-рефлексивний) і показники, характеристики рівнів (високий, 

середній, низький) сформованості в учнів ключових компетентностей.  

Розкрито специфіку формування ключових компетентностей у 

високоздібних учнів основної школи під час вивчення предметів 

суспільствознавчого циклу, що зумовлюється віковими особливостями й 
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типовими ознаками учнів цієї категорії та педагогічними можливостями 

вказаних предметів; виявлено педагогічні умови, що забезпечують успішне 

формування ключових компетентностей в інтелектуально здібних школярів у 

процесі навчання  суспільствознавчих предметів (забезпечення спеціальної 

підготовки учителів суспільствознавчих предметів до формування цих 

компетентностей у школярів зазаначеної категорії; активне застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування 

ключових компетентностей учнів; залучення інтелектуально здібних учнів 

основної школи до здійснення ними самомоніторингу сформованості 

ключових компетентностей). Уточнено, що компетентність є особистісним 

утворенням, яке становить собою поєднання теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок, відповідних мотивів, особистісних цінностей і якостей 

людини та забезпечує її спроможність до виконання певної діяльності; 

ключовими є компетентності, які мають найбільш інтегрований характер і 

проявляються в різних сферах життєдіяльності сучасної людини, а їх 

засвоєння є необхідною передумовою для її успішної особистої 

самореалізації протягом усього життя; кожна з компетентностей об’єднує в 

собі мотиваційно-цільовий, когнітивно-процесуальний та особистісно-

ціннісний компоненти та характеризується своїм унікальним змістовим 

наповненням; формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів – це організація процесу комплексного оволодіння цими 

школярами компонентами ключових компетентностей на основі опанування 

змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» за допомогою послідовної 

реалізації вказаних блоків розробленої системи; висвітлено ґенезу ідеї 

визначення й навчання інтелектуально здібних учнів та особливості їх 

навчання; подальшого розвитку набула теорія формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних школярів середніх класів у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів (етапи здійснення освітнього 
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процесу, форми та методи роботи зі школярами). 

З метою перевірки висунутої в дослідженні гіпотези було організовано 

педагогічний експеримент, що тривав упродовж 2016–2018 р. на базі таких 

закладів загальної середньої освіти: Харківської загальноосвітньої школи 

№ 142, Харківської гімназії № 14, Харківської гімназії № 169, Харківської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 11, Луцької загальноосвітньої школи № 2, Рівненського 

навчально-виховного комплексу № 12. Для участі в експерименті було 

створено експериментальну (346 учнів) та контрольну (339 учнів) групи. В 

експерименті брали участь також 12 учителів суспільствознавчих предметів. 

Експериментальна перевірка розробленої системи формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів довела її ефективність. Так, 

кількість учнів із високим рівнем сформованості соціальної та громадянської 

компетентності в експериментальній групі зросла на 10,5 %, обізнаності та 

самовираження у сфері культури – на 9,9 %, умінь вчитися впродовж життя – 

на 9,4 %, спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою – на 

8,8 %, умінь спілкування іноземними мовами – на 7,9 %, інформаційно-

цифрової компетентності – на 8,7 %, екологічної грамотності та здорового 

способу життя – на 7,7 %, ініціативності й підприємливості – на 8,1 %, 

основних компетентностей у галузі природничих наук і технологій – на 

6,7 %, математичної компетентності – на 6,0 %. В учнів контрольної групи 

зміни в рівнях сформованості відповідних компетентностей мали такий 

вигляд: +3,0 %; +3,9 %; +3,6 %; +4,0 %; +3,8 %; +4,2 %; +4,6 %; +4,0 %; 

+3,1 %; +4,1 %. У свою чергу зменшення кількості учнів із низьким рівнем 

сформованості ключових компетентностей в експериментальній групі 

відображають такі відповідні числа: -18,6 %; -17,4 %; 16,4 %; -15,4 %;                     

-11,3 %; -14,4 %; -15,6 %; -15,1 %; -12,4 %,  -10,3, а в контрольній групі – такі: 

-7,8 %; -6,9 %; -5,0 %; -7,9 %; -4,5 %; -4,8 %; -7,1 % ; -6,3 %; -4,9 %; -4,3 %. 
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Результати обробки експериментальних даних обраними методами 

математичної статистики стали підставою для висновку про підтвердження 

правильності висунутої на початковому етапі дослідження гіпотези та про 

доцільність широкого впровадження розробленої системи в процес навчання 

інтелектуально здібних учнів основної школи. Водночас варто відзначити, 

що зміни в даних щодо сформованості в учнів основних компетентностей у 

галузі природничих наук і технологій та математичної компетентності не є 

статистично значущими.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

позитивні результати експериментальної перевірки теоретично обґрунтованої 

науково-методичної системи формування ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних школярів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів дає змогу рекомендувати її до впровадження в 

процес навчання високоздібних школярів середніх класів. 

Під час проведення дослідження розроблено й апробовано науково-

методичне та дидактичне забезпечення зазначеної системи: цикл 

експериментальних навчальних посібників «Навчаємося разом» для 5 та 6 

класів; комплекти навчальних завдань, вправ для уроків із 

суспільствознавчих предметів у 5–9 класах; збірники завдань для самостійної 

діяльності інтелектуально здібних учнів основної школи з предметів 

суспільствознавчого циклу; конкретні методичні рекомендації для учителів 

середніх класів на основі застосування сформульованих теоретичних 

положень і висновків дослідження. Розроблене науково-методичне і 

дидактичне забезпечення знайшло відображення в опублікованих працях 

автора (монографії, статті та ін.). 

Матеріали дисертації можуть бути використані під час викладання 

таких дисциплін, як «Педагогіка», «Історія педагогіки», методик викладання 

суспільствознавчих предметів, що забезпечують навчання учнів основної 

школи освітньої галузі «Суспільствознавство», спецкурсів для студентів і 
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магістрів закладів вищої педагогічної освіти, у системі підвищення 

кваліфікації учительських кадрів, під час укладання підручників, навчальних 

посібників, проведення педагогічної практики, написання магістерських 

робіт.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Подальшого вивчення потребують питання формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів у старшій школі, з’ясування можливостей 

формування цих компетентностей у високоздібних школярів під час 

вивчення інших визначених у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти освітніх галузей, визначення теоретико-

методологічних і методичних засад формування в обдарованих учнів 

предметних компетентностей. 

Ключові слова: система, ключові компетентності, інтелектуальні 

здібності, учень, основна школа, суспільствознавчі предмети. 

SUMMARY 

Tkachov A. S. The System of Key Competencies Building of Intellectually 

Capable Pupils of Secondary School in the Process of Social Science Subjects 

Study. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.09 – Theory of Education (011 – Education Sciences). – H. S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education of Ukraine. – 

Kharkiv, 2018. 

The thesis offers a new solution to the problem of building key 

competencies of intellectually capable pupils of secondary school in the process of 

social science subjects study. While conducting the research, it was assumed that 

building key competencies of intellectually capable pupils of secondary school can 

be provided by means of practical implementation of the theoretically-grounded 
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scientific and methodological system of building these competencies in the process 

of social science subjects study. 

In order to test the hypothesis corresponding methods of the research were 

used. They are: theoretical methods – retrospective analysis; systematization and 

generalization of scientists’ views on the researched problem in order to determine 

the state of its development, defining the essence of key concepts, finding out the 

features of building key competencies of intellectually capable pupils of secondary 

school and the specific character of studying social science subjects by them; 

modelling, the analysis of normative documents in the field of school education, 

curricula and plans, textbooks, manuals for the development of the system of 

building the key competencies of secondary school children in the process of social 

science subjects study; empirical methods – pedagogical observation, questioning, 

testing, interview, independent evaluation and self-assessment of the products of 

educational activity of intellectually capable teenagers for collecting data in order 

to determine the level of their key competences formation; pedagogical experiment 

to confirm the hypothesis of the research; the methods of mathematical statistics –  

for quantitative and qualitative analysis of the results of experimental work. 

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained research 

results are that for the first time the theoretical and methodological principles of 

building key competencies of intellectually capable pupils of the fifth-ninth-year 

pupils  in the process of social science subjects study (conceptual provisions, 

scientific and methodological approaches to conducting the research, which 

offered an opportunity to determine the purpose, tasks, content, methods, means, 

forms, technology of the implementation of the specified process, the mechanism 

for evaluating the obtained results and, if necessary, making appropriate changes to  

its course) were characterized; the system of building key competencies of 

intellectually capable pupils in the process of social science subjects study which 

includes notional-targeted, structural-content, formative-functional and criterion-

effective modules was theoretically substantiated, developed and experimentally 
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tested; the main functions of this system were specified (motivational, socializing, 

value-oriented, educational, disciplinary, prognostic, managerial, scientific-

research, informational, methodical, technological, control and corrective) were 

specified; the criteria (motivational-dedicated, cognitive-procedural, personal-

valuable) and indicators, characteristics of the levels (high, average, low) of the 

students’ key competencies formation were determined. 

The specific features of building key competencies of intellectually capable 

pupils in the process of social science subjects study were determined. They are 

conditioned by age peculiarities and typical features of this category of pupils and 

by pedagogical possibilities of these subjects. Pedagogical conditions which ensure 

the successful formation of key competences of intellectually capable pupils in the 

process of social science subjects study (providing special training of teachers of 

social science subjects study for building these competences of pupils of the given 

category;  the active use of modern information and communication technologies 

in the process of building pupils’ key competencies; encouraging intellectually 

capable secondary school pupils to do self-monitoring of key competencies 

formation) were determined. It has been specified that a competency is a personal 

entity, which is an integrative combination of theoretical knowledge, practical 

skills and abilities, corresponding motives, a pupil’s personal values and qualities 

and, therefore, it ensures one’s ability to perform certain activities; key 

competencies are the competencies of the most integrated character which manifest 

themselves in various spheres of a modern person’s life. Mastering these 

competencies is a prerequisite for a person’s successful self-realization in life; each 

of the competencies combines motivational-dedicated, cognitive-procedural and 

personal-valuable components and is characterized by its unique content; building 

key competences of intellectually capable secondary school pupils in the process of 

teaching social science subjects is the organization of the process of pupils’ 

complex key competencies acquisition on the basis of mastering the content of 

educational field “Social Science” through the successive implementation of the 
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specified blocks of the developed system. The genesis of identifying and teaching 

intellectually capable pupils as well as special feature of teaching them are 

covered; the theory building key competences of intellectually capable secondary 

school pupils in the process of social science subjects study (the stages of 

educational process, forms and methods of working with schoolchildren) was 

developed further. 

The experimental verification of the developed system of building key 

competences of intellectually capable secondary school pupils in the process of 

social science subjects study proved its efficiency. Thus, the number of pupils with 

a high level of social and civic competencies formation in the experimental group 

increased by 10,5 %, awareness and self-expression in the field of culture 

increased by 9,9 %, ability for long-life learning – by 9,4 %, speaking a native (or 

a state, if it is different) language – by 8,8 %, ability to speak foreign languages –   

by 7,9 %, information and digital competency – by 8,7 %, environmental literacy 

and healthy lifestyle – by 7,7 %, initiative and entrepreneurship - by 8,1 %, key 

competencies in the fields of natural sciences and technologies – by 6,7 %, 

mathematical competence – by 6,0 %. Among the pupils of the control group, 

changes in the levels of the formation of the corresponding competencies were as 

following: +3,0 %; +3,9 %; +3,6 %; +4,0 %; +3,8 %; +4,2 %; +4,6 %; +4,0 %;  

+3,1 %; +4,1 %. In turn, the decrease in the number of pupils with a low level of 

formation of key competencies in the experimental group is reflected in the 

following corresponding numbers: -18,6 %; -17,4 %; -16,4 %; -15,4 %; -11,3 %;             

-14,4 %; -15,6 %; -15,1 %; -12,4 %, -10,3 %, and in the control group the numbers 

are as follows: -7,8 %; -6,9 %; -5,0 %; -7,9 %; -4,5 %; -4,8 %; -7,1 %; -6,3 %;                  

-4,9 %; -4,3 %. 

The results of processing of experimental data by the selected methods of 

mathematical statistics became the basis for the conclusion of the correctness of 

the hypothesis proposed at the initial stage of the research and about the 

expediency of the wide introduction of the developed system into the process of 
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training intellectually capable students of secondary school. At the same time, it 

should be noted that the changes in the data on building key competencies in the 

field of natural sciences, technologies and mathematical competence are not 

statistically significant. 

The practical significance of the results of the research is that the positive 

results of the experimental verification of the theoretically grounded scientific and 

methodological system of building key competences of intellectually capable 

schoolchildren of the secondary school in the process of social science subjects 

study makes it possible to recommend it to be introduced into the process of 

teaching intellectually capable secondary school pupils. 

While conducting the research the scientific-methodical and didactic support 

of the outlined system was developed and tested. It included: the cycle of 

experimental educational manuals “Let’s Study Together” for the 5th and 6th 

grades; the sets of educational tasks, exercises for social science lessons for 5th–9th 

year pupils; collections of tasks for independent work of intellectually capable 

secondary school pupils on the social studies subjects; specific methodical 

recommendations for secondary school teachers based on using the formulated 

theoretical provisions and conclusions of the research. 

The developed scientific-methodical and didactic support was reflected in 

the author’s published works (monographs, articles, etc.). The materials of the 

thesis can be used for teaching such disciplines as “Pedagogy”, “History of 

Pedagogy”, methods of teaching social science subjects that provide teaching 

secondary school pupils in the field “Social Science”, special courses for students 

and masters of the institutions of higher pedagogical education, in the system of 

improving teacher’s qualification, for writing textbook, instruction manuals, 

conducting pedagogical practice, writing master's theses. 

The conducted research does not cover all the aspects of the problem. The 

issues of building key competencies of intellectually capable pupils in the process 

of social science subjects study in high school, clarification of possibilities of 
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building key competencies of intellectually capable pupils while studying other 

educational fields formulated in the State Standards of Basic and Complete 

Secondary Education, determining theoretical-methodological and methodical 

principles of formation of subject competencies of intellectually capable pupils 

require further research. 

Key words: the system, key competencies, intellectual abilities, a pupil, 

secondary school, social science subjects. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження 

Монографії 

1. Ткачов А. С. Теорія і практика формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

навчання суспільствознавчих предметів : монографія. Харків: ТОВ «ДІСА 

ПЛЮС», 2017. 431 с. 

2. Ткачев А., Ткачева Н. Реализация компетентностного подхода в 

естественно-математическом образовании интеллектуально способных и 

одаренных школьников. Проблемы современной дидактики в высшей и 

средней школе : монография. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2017. С. 164–186. 

3. Tkachov A., Tkachova N. Pedagogical conditions for the formation of 

personal values in the intellectually capable students of the main school based on 

the study of social disciplines. Education studios: theory and Practice : monograph. 

Prague –Vienna : Premier Publishing, 2018. P. 279–286.  

Навчально-методичні посібники 

4. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 1. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 24 с. 

5. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 



13 
 

 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 2. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 12 с. 

6. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 3. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 12 с. 

7. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 4. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

8. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 5. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

9. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 6. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

10. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 7. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

11. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 8. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

12. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 



14 
 

 

друкованою основою). 5 клас. Ч. 9. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

13. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 1. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 24 с. 

14. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 2. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 24 с. 

15. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 3. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 24 с. 

16. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 4. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

17. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 5. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

18. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 6. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

19. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 7. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 



15 
 

 

2018. 16 с. 

20. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 8. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

21. Ткачов А. С., Гавриш І. В., Ломберг М. В., Щербакова О. О., 

Холтобіна О. У. Навчаємося разом : експерим. навч. посіб. (Зошит з 

друкованою основою). 6 клас. Ч. 9. Харків : ТОВ ВБ «Інтелект України», 

2018. 16 с. 

Статті в провідних фахових, міжнародних виданнях 

22. Ткачов А. С. Організаційно-педагогічні умови навчання 

обдарованих учнів загальноосвітньої школи. Науковий вісник : зб. наук. пр. 

Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, 2012. Вип. № 1–

2. С. 46–58. 

23. Ткачов А. С. Особливості навчання обдарованих дітей підліткового 

віку.  Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. К. : 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т, 2013. Вип. 47. С. 35–38. 

24. Ткачов А. С. Фактори і особливості розвитку обдарованості  

у старшокласників у процесі навчання. Гуманізація навчально-виховного 

процесу : зб. наук. пр. Слов’янськ : ДНВЗ «Донбас. держ. пед. ун-т», 2013. 

Вип. LXI. C. 377–381. 

25. Ткачов А. С. Теоретичний аналіз понятійно-категоріального 

апарату дослідження проблеми організації навчання академічно здібних 

учнів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2013. 

Вип. 31 (84). С. 376–379.  

26. Ткачов А. С., Ткачова Н. О. Аксіологічні засади організації 

навчання здібних і обдарованих учнів. Рідна школа. 2013. № 10(1006). С. 14–

18.  



16 
 

 

27. Ткачов А. С. Аналіз сучасних підходів до організації навчання 

академічно здібних учнів. Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. 

пр. Ялта : РВВ «Крим. гуман. ун-т», 2014. Вип. 45. С. 271–275.  

28. Ткачов А. С. Теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми організації навчання академічно здібних учнів основної школи. 

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. 

наук. пр. Херсон : Херсон. нац. техн. ун-т, 2013. Вип. 1(99). С. 422–426.   

29. Tkachov А., Tkachova N., Caizhi Liao. On the Construction and 

Cultivation of gifted Students Basic Values in Ukraine. Education and Teaching 

Research. 2015. № 3. Vol. 29. P. 11–17.  

30. Ткачов А. С. Дослідження проблеми навчання академічно здібних 

учнів основної школи з позиції системно-синергетичного підходу. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. 

наук. пр. Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2015. Вип. 44(97). С. 396–402.  

31. Ткачов А. С. Розвиток загальної обдарованості школярів на засадах 

акмеологічного підходу. Актуальні проблеми державного управління, 

педагогіки та психології : зб. наук. пр. Херсон : Херсон. нац. техн. ун-т, 2015. 

Т. 3. С. 101–103.  

32. Ткачов А. С. До питання реалізації компетентнісного підходу в 

шкільній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2016. 

Вип. 49 (102). С. 280–285.  

33. Ткачов А. С. Концептуальні ідеї реалізації компетентнісного 

підходу в навчанні школярів. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Клас. приват.           

ун-т, 2016. Вип. 50(103). С. 336–341. 

34. Ткачов А. С. Теоретичний аналіз понять «компетентність» та 

«компетенція». Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Харків : Хар. нац. 

пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2016. С. 36–42. 



17 
 

 

35. Ткачов А. С. Генезис проблеми дитячої обдарованості в зарубіжній 

науковій думці. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. 

наук. пр. Київ : Київ. нац. лінгвіст. ун-т, 2016. Вип. 54. С. 280–285.  

36. Ткачов А. С. Наукові підходи до визначення ключових компетенцій 

у зарубіжній науковій думці. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр. ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т». Харків : ТОВ «Вид-во НТМТ», 

2017. № 2(82). С. 124–133.  

37. Ткачов А. С., Ткачова Н. О. Організаційно-педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями. Науковий 

вісник Кремен. обл. гуман.-пед. акад. імені Тараса Шевченка. Серія: 

Педагогіка. 2017. Вип. 7. С. 155–165.  

38. Tkachov A. About society institutional disciplines teaching in the basic 

school. New of science and education. 2017. № 3(53). P. 78–86. 

39. Tkachov A. The principles of the formation of key competences of 

intellectually gifted students of the basic school. Středoevropský věstník pro vedu a 

výzkum. 2017. № 5(41). S. 9–19. 

40. Ткачов А. С. Формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів 

підліткового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. 

Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т імені 

Івана Франка, 2018. Вип. 6(38). С. 319–326. 

41. Ткачов А. С. Структурно-функціональна модель формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних і обдарованих учнів 

основної школи  в процесі навчання. Науковий вісник : зб. наук. пр. Серія: 

«Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : ДВНЗ «Ужгород. ун-т», 2017. 

Вип. 1(40). С. 286–289.  

42. Ткачов А. С. Формування іншомовної компетентності в 

інтелектуально здібних учнів основної школи. Науковий вісник : зб. наук. 

праць. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : ДВНЗ «Ужгород. 

ун-т», 2017. Вип. 2(41). С. 241–244. 



18 
 

 

43. Ткачов А. С. Педагогічна підтримка інтелектуально здібних учнів 

основної школи  під час вивчення ними історико-суспільствознавчих 

дисциплін. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Харк. 

нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. 42. С. 199–206. 

44. Ткачов А. С., Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи 

реалізації компетентнісно орієнтованої освіти обдарованих учнів у межах 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 

Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2017. Вип. 55(108). С. 133–141.  

45. Tkachov A. Pedagogical conditions of formation of key competences 

among intellectually capable pupils of the 5th-9th forms in the process of teaching 

social studies. Nauka I Studia. 2018. № 2(182). S. 26–31. 

46. Ткачов А. С. Формування інформаційно-цифрової компететності в 

інтелектуально здібних учнів підліткового віку під час вивчення ними 

суспільнознавчих предметов. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр. ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т». Харків : ТОВ «Вид-во НТМТ», 

2017. № 5(85). С. 216–224. 

47. Ткачов А. С. Формування громадянської компетентності в 

обдарованих та здібних учнів підліткового віку. Проблеми інженерно-

педагогічної освіти : зб. наук. пр. Харків : Укр. інж.-пед. акад, 2017. Вип. 56–

57. С. 197–203. 

48. Ткачов А. С. Про витоки ідей виявлення та розвитку обдарованої 

особистості в історії наукової думки.  Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : 

Клас. приват. ун-т, 2017. Вип. 52(105). С. 15–21. 

49. Ткачов А. С. Формування підприємницької компетентності в 

обдарованих підлітків (на прикладі суспільствознавчих предметів). 

Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені 

Г. С. Сковороди, 2018. С. 112–119. 



19 
 

 

50. Tkachov A. The social competence formation in intellectually capable 

adolences pupils of tanagers. Fundamentalis scientiam. 2018. № 17. Vol. 2. P. 37–

40.  

51. Ткачов А. С. Методи та форми формування загальнокультурної 

компетентності в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів (у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів). Науковий вісник : зб. наук. пр. Серія : 

«Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : ДВНЗ «Ужгород. ун-т», 2018. 

Вип. 1(42). Ч. І–ІІ. С. 238–241. 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

52. Ткачов А. С. Особливості роботи педагога з обдарованими учнями. 

Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика : матер. 

наук.-практ. конф. (Харків, 22 листоп. 2012 р.). Харків : Хар. нац. пед. ун-т 

імені Г. С. Сковороди, 2012. С. 118–119. 

53. Ткачов А. С. Про специфіку навчання обдарованих учнів основної 

школи. Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування : проблеми, 

теорія, практика : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 22 листоп. 2013 р.). 

Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2013. С. 130–131. 

54. Ткачов А. С. Про підготовку майбутніх учителів до навчання 

академічно здібних учнів. Психолого-педагогічне забезпечення професійної 

підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю : 

зб. тез та матер. Всеукр. наук.-пед. конф. (Херсон, 18 берез. 2014 р.). Херсон : 

Херсон. нац. техн. ун-т, 2014. С. 140–143. 

55. Ткачев А. С., Ткачева Н. А. Аксиологичекий контекст в обучении 

одаренных школьников. Развитие одаренности в современной 

образовательной среде : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 

28 окт. 2014 г.). Белгород : Белгород. ин-т развит. образ., 2014. С. 239–244. 

56. Ткачов А. С. Ознаки й види обдарованості особистості у шкільному 

віці. Кафедра педагогіки  в системі підготовки майбутнього вчителя (до 165 

річчя від дня заснування кафедри) : матер. наук.-практ. конф. викладачів, 



20 
 

 

докторантів і аспірантів загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

(Харків, 20 жовт. 2015 р.). Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 

2015. С. 78–79. 

57. Ткачов А. С. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні учнів. 

Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними : 

матер. наук.-практ. конф. (Харків, 22 листоп. 2016 р.). Харків : Хар. нац. пед. 

ун-т імені Г. С. Сковороди, 2016. С. 88–89.  

58. Ткачов А. С. Компетентність і компетенція: проблеми 

термінологічного вираження понять. Теоретико-методологічні основи 

розвитку освіти та управління навчальними закладами : матер. ІІ Всеукр. (з 

міжнар. участю) наук.-практ. конф. (Херсон, 18 листоп. 2016 р.). У 2 ч. 

Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперевн. освіти», 2016. Ч. 1. С. 164–167. 

59. Ткачов А. С. Діалогове евристичне навчання як фактор розвитку  

інтелектуально  обдарованих учнів початкової школи. Самореалізація 

пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній 

освіті (Суми, 16–17 листоп. 2016 р.). Суми : Сум. обл. ін-т післядипл. пед. 

освіти, 2016. С. 152–154. 

60. Ткачов А. С. Компетентнісний підхід у шкільній освіті : історія 

розвитку та сучасні проблеми реалізації. Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. ІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Баку – Ужгород – Дрогобич, 10 берез. 2017 р.). 

Баку – Ужгород – Дрогобич : «Посвіт», 2017. С. 345–347.  

61. Ткачов А. С. Навчання академічно обдарованих учнів природничо-

математичним дисциплінам на засадах компетентнісного підходу. Проблема 

та інновації в природничо-математичній, технологічній та професійній 

освіті : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет-конф. 

(Кропивницький, 10–21 квіт. 2017 р.). Кропивницький : Кіровоград. держ 

пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2017. С. 166–167.  

62. Ткачов А. С. До питання визначення ключових компетенцій у 



21 
 

 

зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2017 р.). 

Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2017. С. 245–248.  

63. Ткачов А. С. До питання управління навчальними проектами 

обдарованих учнів у галузі природничо-математичних дисциплін. Методика 

навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Полтава, 18-19 трав. 2017 р.). Полтава : Полтав. нац. пед. 

ун-т імені В. Г. Короленка, 2017. С. 285–287.  

64. Ткачов А.С. Ключові компетенції як об’єкт дослідження зарубіжних 

науковців. Efektivní nástroje moderních věd – 2017 : матер. наук.-практ. конф. 

(Прага, 22–30 квіт. 2017 р.). Прага : Publishing House «Education and Science», 

2017. Т. 8. Педагогічні науки. С. 86–88. 

65.  Ткачов А. С. Визначення понять «компетентність» і «компетенція»: 

результати порівняльного аналізу. Українська освіта і наука в ХХІ столітті: 

погляд молоді : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених 

(м. Харків, 11–12 трав. 2017 р.). Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені 

Г. С. Сковороди, 2017. С. 53–56. 

66. Ткачов А. С. Історичні передумови розвитку ідеї навчання 

обдарованої молоді. Cutting-edge science – 2017 : матер. наук.-практ. конф. 

(Шеффілд, 30 квіт. – 7 трав. 2017 р.). Шеффілд : Science and Education Ltd, 

2017. Т. 9. Педагогічні науки. С. 11–13. 

67. Ткачов А. С. Організація профорієнтаційної роботи з 

інтелектуальної здібними учнями основної школи. Професійне становлення 

особистості : проблеми і перспективи : тези допов. ІХ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). Хмельницький : Хмельниц. нац. 

ун-т, 2017. С. 101–103.   

68. Ткачов А. С. Формування особистісних цінностей в інтелектуально 

здібних учнів підліткового віку : теоретичний аспект. Формування цінностей 



22 
 

 

особистості: європейський вектор і національний контекст : зб. матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (Дрогобич, 26–27 жовт. 2017 р.). Дрогобич : 

Дрогоб. держ. пед. ун-т імені Івана Франка, 2017. С. 250–253.  

69. Ткачов А. С. Формування мовної й мовленнєвої компетентності у 

високоздібних учнів: теоретичні та практичні питання. Педагогіка та 

психологія : сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : 

матер. наук-.практ. конф. (Запоріжжя, 13–14 жовт. 2017 р.). Запоріжжя : Клас. 

приват. ун-т, 2017. С. 43–48.  

70. Ткачов А. С. До питання формування іншомовної компетентності в 

інтелектуально здібних учнів. Фунментальні та прикладні дослідження: 

сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Баку – Ужгород – Дрогобич, 17 листоп. 2017 р.). Баку – 

Ужгород – Дрогобич : «Посвіт», 2017. С. 249–251.  

71. Ткачов А. С. Про організацію процесу навчання інтелектуально 

здібних учнів підліткового віку у сучасній школі. Інновації в підготовці та 

професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матер. Всеукр. наук.-

практ. конф. (Харків, 24 листоп. 2017 р.). Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені 

Г. С. Сковороди, 2017. С. 55–56. 

72. Ткачов А. С. Формування вміння вчитися як ключової 

компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи. Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 

2018 р.). Харків : Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 370–373.  

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

73. Ткачов А. С. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні інтелектуально обдарованих учнів підліткового віку. 

Освітні технології: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. ст. : у 2 ч. / 

За ред. О. В. Зосименко. Суми : ФОП Цьома, 2017. Ч. 2. С. 80–84. 



23 
 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……...................................................................................................... 

РОЗДІЛ 1 НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА……………… 

1.1 Ґенеза ідеї виявлення й навчання інтелектуально здібних 

учнів…………………………………………………………………………… 

1.2 Понятійно-термінологічне поле дослідження феномена 

інтелектуальних здібностей…………………………………………………..    

1.3 Стан розробленості проблеми навчання інтелектуально 

здібних учнів основної школи в сучасній педагогічній теорії та практиці.. 

Висновки до розділу 1………………………………………………………… 

Список використаних джерел до розділу 1.…………………………………. 

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ………………. 

2.1 Поняття «компетентність» і «компетенція» в контексті  сучасної 

освітньої парадигми……………………………………………………………  

2.2 Сутність і класифікація ключових компетентностей учнів 

основної школи………………………………………………………………..    

2.3 Специфіка формування ключових компетентностей 

високоздібних учнів основної школи в процесі навчання 

суспільствознавчих предметів……………………………………………… 

Висновки до розділу 2……………………………………………………….. 

Список використаних джерел до розділу 2………………………………….  

РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННІЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ….  

26 

 

41 

 

41 

 

59 

 

77 

101 

103 

 

 

129 

 

129 

 

151 

 

 

175 

206 

208 

 

 

 

235 



24 
 

 

3.1 Загальнонауковий рівень дослідження проблеми формування 

ключових компетентностей високоінтелектуальних учнів основної школи 

у процесі навчання суспільствознавчих предметів…………………………    

 3.2 Конкретно-науковий і технологічний рівні дослідження 

проблеми формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів 5–9 класів у процесі навчання предметів 

суспільствознавчого циклу…………………………………………………... 

Висновки до розділу 3………………………………………………………… 

Список використаних джерел до розділу 3…………………………………. 

РОЗДІЛ 4 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У  

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ…. 

4.1 Проектування системи формування ключових компетентностей 

в інтелектуально здібних учнів основної школи під час вивчення  

суспільствознавчих предметів………………………………………………...     

4.2 Характеристика структурних блоків системи формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи 

у процесі навчання суспільствознавчих предметів………………………….    

4.2.1 Концептуально-цільовий блок……………………………………  

4.2.2 Структурно-змістовий блок………………………………………  

4.2.3 Формувально-функціональний блок…………………………….  

4.2.4 Діагностично-результативний…………………………………....  

Висновки до розділу 4………………………………………………………… 

Список використаних джерел до розділу 4………………………………….. 

РОЗДІЛ 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У  

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ…. 

 

 

236 

 

 

 

257 

275 

277 

 

 

 

292 

 

 

292 

 

 

312 

312 

326 

352 

372

399 

401 

 

 

 

428 



25 
 

 

5.1. Організація та проведення педагогічного експерименту……….. 

5.2 Реалізація системи формування ключових компетентностей  

інтелектуально здібних учнів основної школи у  процесі навчання 

суспільствознавчих предметів……………………………………………….  

5.3 Аналіз результатів педагогічного експерименту………………..   

Висновки до розділу 5………………………………………………………… 

Список використаних джерел до розділу  5……………………………..….. 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..… 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..  

428 

 

 

445 

513 

529 

532 

540 

545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі людський 

ресурс перетворився в основний фактор подальшого розвитку 

інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність забезпечення в школі 

найбільш повного розкриття особистісного потенціалу кожного учня. 

Особливої значущості сьогодні набувають питання навчання й виховання 

інтелектуально здібних учнів, які в майбутньому мають сформувати наукову 

та творчу еліту країни. При цьому в умовах реформування системи шкільної 

освіти на засадах компетентнісного підходу педагоги повинні приділяти 

значну увагу формуванню ключових компетентностей в учнів зазначеної 

категорії. На важливості розв’язання цієї проблеми наголошено в таких 

нормативних документах, як закони України «Про освіту» (2017) і «Про 

загальну середню освіту» (1999, зі змінами), Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепція «Нова українська 

школа» (2016), Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» 

(2010) тощо.  

Як установлено в дослідженні, найбільш інтенсивно процес 

різнобічного розвитку високоздібної особистості, формування її розумових 

потенцій відбувається в підлітковому віці, що створює сприятливі 

передумови для формування ключових  компетентностей в учнів основної 

школи. Варто також зауважити, що в умовах інтенсивної модернізації всіх 

сфер життєдіяльності українського суспільства в освітньому процесі значно 

зростає роль суспільствознавчих предметів, вивчення яких сприяє 

опануванню школярами наукових знань про людину як соціальну істоту, 

забезпеченню їхньої практичної підготовки до життєдіяльності в соціумі. 

Унаслідок цього вказані навчальні предмети мають значний потенціал щодо 

забезпечення оволодіння інтелектуально здібними учнями середніх класів 



27 
 

 

ключовими компетентностями. Тому проблема формування ключових 

компетентностей в учнів вказаної категорії в процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів набула останнім часом статусу однієї з 

пріоритетних. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що окремі аспекти порушеної 

проблеми висвітлено в працях багатьох учених. Так, значний внесок у 

розвиток ідеї виявлення й навчання здібної особистості зробили в різні 

історичні періоди такі відомі зарубіжні мислителі й науковці, як Ф. Бекон, 

Я. Коменський, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Гальтон, Дж. Гілфорд, 

К. Хеллер та ін. Визначення базових понять «здібність», «обдарованість», 

«талант», «геніальність», «інтелект» в контексті дослідження феномену 

інтелектуальних здібностей людини представлено в теоретичних доробках 

О. Антонової, О. Кульчицької, Н. Лейтеса, В. Моляка, С. Рубінштейна, 

С. Сисоєвої, В. Ушмарової, В. Шадрикова та ін. Сутність ключового для 

дослідження терміна «інтелектуальні здібності» розкрито в наукових працях 

Б. Ананьєва, В. Доротюк, Н. Завгородньої, Ж. Піаже, В. Радула, В. Уварова, 

М. Холодної та ін. 

Особливості вікового розвитку учнів основної школи, організації їхньої 

навчальної діяльності та формування інтелектуальних здібностей 

проаналізовано в студіях О. Бурова, М. Вересова, Л. Виготського, 

Д. Ельконіна, А. Крилова, В. Крутецького, І. Осадченко, М. Риженко, 

Д. Фельдштейна, О. Шевчишеної та ін. Питанням організації навчання 

інтелектуально здібних учнів основної школи присвячено дослідження 

А. Горміна, А. Доровського, В. Лебедєвої, В. Орлова, В. Панова, Л. Попової, 

Р. Семенової, Н. Фостик та ін. Основні вимоги до організації компетентнісної 

освіти суб’єктів навчання і, зокрема, шляхів її реалізації в основній школі 

схарактеризували такі вчені, як І. Бех, Н. Бібік, Л. Буданова, С. Вітвицька, 

І. Зимня, О. Локшина, О. Малихін, О. Овчарук, О. Савченко, А. Хуторський, 

П. Щербань та ін. Специфіку змісту суспільствознавчої освіти, окремі 
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аспекти формування ключових компетентностей у високоздібних учнів 

основної школи в процесі вивчення суспільствознавчих предметів висвітлено 

в наукових працях І. Гавриш, Л. Гриніна, Л. Коротаєвої, В. Краєвського, 

О. Михайличенка, О. Пометун, Н. Рожанської, В. Сєрікова, Г. Фреймана, 

В. Ципко та ін. Однак поза увагою науковців залишилася проблема 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи під час вивчення предметів суспільствознавчого циклу.  

На підставі систематизації проведених досліджень та аналізу масової 

шкільної практики з порушеної проблеми зроблено висновок про наявність 

глобальної суперечності між усвідомленням на державному рівні важливості 

забезпечення високого рівня сформованості ключових компетентностей у 

високоздібних учнів основної школи, що сприятиме в майбутньому їхньому 

входженню в інтелектуальну еліту українського суспільства й здійсненню 

вагомого внеску в його подальший розвиток, і невизначеністю 

концептуальних засад формування цих компетентностей в інтелектуально 

здібних школярів середніх класів у процесі навчання  суспільствознавчих 

предметів.   

Подолання цієї суперечності зумовлює необхідність розв’язання низки 

часткових суперечностей:  

- між задекларованим у нормативних освітніх документах завданням 

щодо впровадження компетентнісного підходу в шкільну практику та 

превалюванням у закладах загальної середньої освіти традиційних для 

знаннєвої парадигми методів і форм навчання учнів;  

- між достатньо високим рівнем розробленості загальної теорії 

навчання інтелектуально здібних школярів і недостатнім теоретичним 

обґрунтуванням системи формування в них визначених у нормативних 

документах ключових компетентностей;  

- між потребою формування в інтелектуально здібних школярів 

указаних компетентностей і слабким використанням у цьому контексті 
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дидактичного потенціалу різних навчальних предметів;  

- між необхідністю цілеспрямованого формування в здібних учнів 

основної школи ключових компетентностей під час навчання 

суспільствознавчих предметів і нерозробленістю науково-методичного 

забезпечення реалізації цього процесу на практиці. 

Отже, актуальність, недостатній рівень теоретичної дослідженості та 

практичної розробленості порушеної проблеми, потреба вирішення 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Система 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження 

виконане згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності 

педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах» (ДР № 0111U008880). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 1 від 26.02.2016 р.) й узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні  (протокол № 3 від 29.03.2016 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й 

розробktyys і науково-методичної системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів та експериментальній перевірці її 

ефективності.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1. Висвітлити генезу ідеї виявлення й навчання інтелектуально 

здібних учнів, схарактеризувати понятттєво-термінологічне поле 
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дослідження, проаналізувати стан розробленості проблеми навчання 

високоздібних школярів основної школи в сучасній педагогічній теорії та 

практиці.  

2. З’ясувати суть і структуру ключових компетентностей, 

конкретизувати їх зміст для учнів основної школи. 

3. Розкрити специфіку формування ключових компетентностей у 

високоздібних учнів основної школи під час вивчення предметів 

суспільствознавчого циклу. 

4. Визначити теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів середніх класів у процесі навчання суспільствознавчих предметів. 

5. Теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально 

перевірити систему формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів.  

6. Уточнити критерійну базу, показники й рівні сформованості 

ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів.  

7. Розробити науково-методичне та дидактичне забезпечення 

реалізації системи формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів.  

Об’єкт дослідження – процес навчання інтелектуально здібних учнів в 

основній школі. 

Предмет дослідження – теоретичні й методичні засади формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів. 

Провідною для концепції дослідження є ідея про те, що сучасна 

школа має забезпечити становлення кожного учня як освіченої, 

інтелектуально розвиненої, творчої, компетентної особистості, яка 
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спроможна до самореалізації в різних сферах життєдіяльності. Особливої 

актуальності це завдання набуває в контексті організації шкільної освіти для 

розумово здібних учнів, які в майбутньому здатні поповнити інтелектуальну 

еліту українського суспільства та зробити вагомий внесок у розвиток 

економіки, науки та культури, досягти високих результатів у професійній 

діяльності й особистісній самореалізації. Успішність вирішення цього 

завдання значною мірою залежить від того, чи вдасться педагогічному 

колективу школи виявити й розвинути природні задатки кожного учня, 

забезпечити формування в нього ключових компетентностей як необхідної 

передумови його підготовки до життєдіяльності в сучасному соціумі. 

Серед етапів навчання інтелектуально здібних учнів особливе місце 

належить основній школі, коли школярі досягають підліткового віку. Цей вік 

супроводжується значними змінами в анатомо-фізіологічній, психічній і 

соціальній сферах особистості, виникненням у неї нових освітніх 

можливостей, а воднораз – загостренням багатьох психологічних, 

дидактичних і виховних проблем. Основою забезпечення високого рівня 

сформованості ключових компетентностей в інтелектуально здібних 

підлітків є теоретичне обґрунтування структури та змісту цих 

компетентностей, розроблення науково-методичної системи формування цих 

компетентностей у процесі навчання суспільствознавчих предметів. Мета  

дослідження, специфіка формування ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів зумовлюють визначення концептуальних 

положень дослідження, що потребують обґрунтування на методологічному, 

теоретичному й методичному рівнях.  

Концепція дослідження включає три взаємопов’язані концепти, які 

сприяють реалізації провідної ідеї дослідження на методологічному, 

теоретичному та технологічному рівнях. 

Методологічний концепт містить фундаментальні філософські, 
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психолого-педагогічні ідеї та положення про діалектичний взаємозв’язок, 

взаємозумовленість, цілісність явищ і процесів об’єктивної дійсності, про 

особистість як суб’єкта діяльності й ставлень, про розвиток особистості в 

діяльності, про взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх факторів у розвитку 

особистості, а також відтворює взаємозв’язок і взаємодію різних підходів 

загальнонаукової й конкретно-наукової методології до вивчення проблеми 

формування ключових компетентностей у навчанні інтелектуально здібних 

учнів основної школи, як-от:  

- системно-синергетичного підходу (передбачає врахування наявних 

взаємовідношень і закономірних зв’язків між структурними компонентами 

системи формування ключових компетентностей в інтелектуально здібних 

підлітків, сприйняття кожного з них як відкритої системи, що знаходиться в 

стані активного саморозвитку);  

- особистісно-діяльнісного підходу (акцентує увагу на тому, що 

формування ключових компетентностей відбувається в процесі активної 

усвідомленої навчальної діяльності школярів як автономних суб’єктів);  

- аксіологічного підходу (спонукає високоздібних учнів основної 

школи усвідомлювати самоцінність кожної особистості та значущість 

ключових компетентностей в її самореалізації, забезпечує соціально значущу 

спрямованість активності школярів);  

- компетентнісного підхіоду (мобілізує учасників освітнього 

процесу на засвоєння ключових компетентностей у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів);  

- акмеологічного підходу (вимагає створення оптимальних передумов 

для розкриття особистісного потенціалу кожного інтелектуально здібного 

учня);  

- партисипативного підходу (передбачає розбудову суб’єкт-

суб’єктних відносин між учителями та високоздібними школярами середніх 

класів, здійснення педагогічної взаємодії на основі їхнього співуправління, 
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прояву ними толерантності й взаємоповаги). 

Теоретичний концепт визначає систему філософських, психолого-

педагогічних, історико-педагогічних ідей, концепцій, вихідних категорій, 

основних понять, без яких неможливе розуміння суті досліджуваної 

проблеми, а саме: 

- ідеї філософії освіти та положення про її гуманізацію 

(С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Краєвський, В. Кремень та ін.);  

- теорія діяльності та розвитку особистості як суб’єкта діяльності 

(І. Бех, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Л. Рубінштейн та ін.); 

- наукові погляди про навчання здібних та обдарованих школярів 

(О. Антонова, І. Гавриш, О. Дубасюк, М. Лейтес, В. Панов, О. Савенков та 

ін.); 

- ідеї технологічного (В. Бондар, І. Євдокимов, А. Нісімчук, 

О. Падалка, Л. Паращенко, І. Прокопенко, І. Осадченко, О. Темняткіна, 

О. Шпак та ін.) та компетентнісного (Н. Бібік, Л. Буданова, І. Зимня, 

О. Локшина, О. Малихін, А. Маркова, О. Овчарук, А. Хуторський та ін.) 

підходів;  

- сучасні концепції педагогічної діагностики (В. Аванесов, В. Курило, 

І. Підласий, Т. Щебликіна та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розробку й упровадження науково-

методичного забезпечення обґрунтованої системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів. 

Загальна гіпотеза ґрунтується на припущенні, що сформованість 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи 

можна забезпечити шляхом практичної реалізації теоретично обґрунтованої 

науково-методичної системи формування в них цих компетентностей у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів. 

Загальна гіпотеза конкретизована в часткових припущеннях, 
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відповідно до яких рівень сформованості ключових компетентностей у 

високоздібних школярів середніх класів суттєво підвищиться, якщо:  

- розроблення й теоретичне обґрунтування науково-методичної 

системи формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів у процесі навчання суспільствознавчих предметів засноване на 

інтеграції основних положень таких загальнонаукових і конкретно-наукових 

підходів, як системно-синергетичний, особистісно-діяльнісний, 

компетентнісний, аксіологічний, акмеологічний і партисипативний; 

- розроблена система відображає мету, завдання, принципи 

здійснення процесу формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів у процесі навчання суспільствознавчих предметів, зв’язок між 

структурними компонентами цих компетентностей і процесуальними 

аспектами їх формування та передбачає використання відповідних 

педагогічних засобів, форм і методів організації навчальної діяльності 

школярів, здійснення моніторингу й самомоніторингу результативності 

процесу формування в них ключових компетентностей; 

- під час реалізації системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів середніх класів у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів враховуються вікові, типові й 

індивідуальні особливості цієї категорії школярів і специфіка вивчення ними 

вказаних навчальних предметів. 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези 

використовувалися відповідні методи дослідження, а саме: теоретичні – 

ретроспективний аналіз; систематизація й узагальнення поглядів науковців із 

проблеми дослідження для виявлення стану її розробленості, визначення 

сутності ключових понять, з’ясування особливостей формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи та 

специфіки вивчення ними суспільствознавчих предметів; моделювання, 

аналіз нормативних документів у галузі шкільної освіти, навчальних програм 
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і планів, підручників, навчальних посібників для розроблення системи 

формування ключових компетентностей школярів середніх класів у процесі 

вивчення предметів суспільствознавчого циклу; емпіричні – педагогічне 

спостереження, анкетування, тестування, бесіди, незалежне оцінювання й 

самооцінювання продуктів навчальної діяльності інтелектуально здібних 

підлітків для збирання даних з метою встановлення рівня сформованості в 

них ключових компетентностей; педагогічний експеримент для 

підтвердження висунутої гіпотези дослідження; математичної 

статистики – для кількісного та якісного аналізу результатів 

експериментальної роботи.  

Наукова новизна й теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягають у тому, що вперше: 

- схарактеризовано теоретичні й методологічні засади формування 

ключових компетентностей у високоздібних школярів 5-9 класів під час 

вивчення предметів суспільствознавчого циклу (концептуальні положення, 

науково-методологічні підходи до проведення дослідження, що дало змогу 

визначити мету, завдання, зміст, методи, засоби, форми, технологію 

реалізації зазначеного процесу, механізм оцінювання отриманих результатів і 

за необхідності внесення відповідних змін у його перебіг); 

- теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено систему формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів, що включає концептуально-цільовий, структурно-змістовий, 

формувально-функціональний і діагностично-результативний блоки; 

конкретизовано основні функції цієї системи (мотиваційна, соціалізаційна, 

ціннісно-орієнтовна, навчальна, виховна, прогностична, управлінська, 

науково-дослідна, інформаційна, методична, технологічна, контрольно-

коригувальна);  

- визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, знаннєво-діяльнісний, 
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особистісно-рефлексивний) і показники, характеристики рівнів (високий, 

середній, низький) сформованості в учнів ключових компетентностей; 

- розкрито специфіку формування ключових компетентностей у 

високоздібних учнів основної школи під час вивчення предметів 

суспільствознавчого циклу, що зумовлюється віковими особливостями й 

типовими ознаками учнів цієї категорії та педагогічними можливостями 

вказаних предметів; 

- виявлено педагогічні умови, що забезпечують успішне формування 

ключових компетентностей в інтелектуально здібних школярів у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів (забезпечення спеціальної 

підготовки учителів суспільствознавчих предметів до формування цих 

компетентностей у школярів зазаначеної категорії; активне застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування 

ключових компетентностей учнів; залучення інтелектуально здібних учнів 

основної школи до здійснення ними самомоніторингу сформованості 

ключових компетентностей).  

Уточнено, що компетентність є особистісним утворенням, яке 

становить собою поєднання теоретичних знань, практичних умінь і навичок, 

відповідних мотивів, особистісних цінностей і якостей людини та забезпечує 

її спроможність до виконання певної діяльності; ключовими є 

компетентності, які мають найбільш інтегрований характер і проявляються в 

різних сферах життєдіяльності сучасної людини, а їх засвоєння є необхідною 

передумовою для її успішної особистої самореалізації протягом усього 

життя; кожна з компетентностей об’єднує в собі мотиваційно-цільовий, 

когнітивно-процесуальний та особистісно-ціннісний компоненти та 

характеризується своїм унікальним змістовим наповненням; формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів – це організація процесу 

комплексного оволодіння цими школярами компонентами ключових 
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компетентностей на основі опанування змісту освітньої галузі 

«Суспільствознавство» за допомогою послідовної реалізації вказаних блоків 

розробленої системи; 

висвітлено ґенезу ідеї визначення й навчання інтелектуально здібних 

учнів та особливості їх навчання; 

подальшого розвитку набула теорія формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних школярів середніх класів у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів (етапи здійснення освітнього 

процесу, форми та методи роботи зі школярами). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

позитивні результати експериментальної перевірки теоретично обґрунтованої 

науково-методичної системи формування ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних школярів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів дає змогу рекомендувати її до впровадження в 

процес навчання високоздібних школярів середніх класів. 

Під час проведення дослідження розроблено й апробовано науково-

методичне та дидактичне забезпечення зазначеної системи: цикл 

експериментальних навчальних посібників «Навчаємося разом» для 5 та 6 

класів; комплекти навчальних завдань, вправ для уроків із 

суспільствознавчих предметів у 5–9 класах; збірники завдань для самостійної 

діяльності інтелектуально здібних учнів основної школи з предметів 

суспільствознавчого циклу; конкретні методичні рекомендації для учителів 

середніх класів на основі застосування сформульованих теоретичних 

положень і висновків дослідження.  

Розроблене науково-методичне і дидактичне забезпечення знайшло 

відображення в опублікованих працях автора (монографії, статті та ін.). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Українського 

коледжу імені В. О. Сухомлинського (м. Київ) (довідка № 171 від 12.06.2018 

р.), Київської спеціалізованої школи № 61 І–ІІІ ступенів з поглибленим 
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вивченням інформаційних технологій (довідка № 59 від 12.06.2018 р.), 

Київської спеціалізованої школи 1–2 ступенів з поглибленим вивченням 

природничих наук – ліцей № 293 (довідка № 165 від 11.06.2018 р.), 

Харківської загальноосвітньої школи № 142 (довідка № 245 від 04.06.2018 

р.), Харківської гімназії № 14 (довідка № 423 від 31.05.2018 р.), Харківської 

гімназії № 169 (довідка № 01-40/193 від 04.06.2018 р.), Харківської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 11 (довідка № 416 від 08.06.2018 р.), Луцької загальноосвітньої 

школи № 2 (довідка № 184/01-26 від 20.06.2018 р.), Технологічного 

багатопрофільного ліцею із загальноосвітніми класами м. Хмельницького 

імені Артема Мазура (довідка № 01-23/172 від 19.06.2018 р.), Рівненського 

навчально-виховного комплексу № 12 (довідка № 243 від 12.06.2018 р.). 

Матеріали дисертації можуть бути використані під час викладання 

таких дисциплін, як «Педагогіка», «Історія педагогіки», методик викладання 

суспільствознавчих предметів, що забезпечують навчання учнів основної 

школи освітньої галузі «Суспільствознавство», спецкурсів для студентів і 

магістрів закладів вищої педагогічної освіти, у системі підвищення 

кваліфікації учительських кадрів, під час укладання підручників, навчальних 

посібників, проведення педагогічної практики, написання магістерських 

робіт.  

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві, 

полягає у визначенні теоретичних засад реалізації компетентнісного підходу 

в навчанні інтелектуально здібних школярів; в аналізі педагогічних 

можливостей суспільствознавчих предметів для формування особистісних 

цінностей в інтелектуально здібних учнів основної школи; у розробці 

комплектів практичних завдань і вправ для інтелектуально здібних учнів з 

предмета «Навчаємося разом»; у висвітленні типових ознак здібних та 

обдарованих учнів, які необхідно враховувати в процесі їхнього навчання; у 

розкритті аксіологічних основ організації освітнього процесу здібних учнів в 
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українській школі; у виявленні організаційно-педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів до роботи з обдарованими школярами; в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних підходів до реалізації компетентнісно 

орієнтованої освіти високоздібних учнів. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на конференціях 

різних рівнів, а саме: 

- міжнародних: «Развитие одаренности в современной 

образовательной среде» (Бєлгород, 2014), «Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи» (Баку – 

Ужгород – Дрогобич, 2017), «Проблема та інновації в природничо-

математичній, технологічній та професійній освіті» (Кропивницький, 2017), 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017), «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (Полтава, 2017), 

«Efektivní nástroje moderních věd – 2017» (Прага, 2017), «Українська освіта і 

наука в ХХІ столітті: погляд молоді» (Харків, 2017), «Cutting-edge science – 

2017» (Шеффілд, 2017), «Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи» (Хмельницький, 2017), «Формування цінностей особистості: 

європейський вектор і національний контекст» (Дрогобич, 2017), 

«Модернізація освітнього середовища» (Умань, 2017), «Актуальні проблеми 

сучасної психодидактики» (Умань, 2017), «Інновації у вищій школі: 

проблеми та перспективи в освіті і науці» (Кременець, 2017), «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика» (Харків, 2018);  

- всеукраїнських: «Психолого-педагогічне забезпечення професійної 

підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю» 

(Херсон, 2014); «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та 

управління навчальними закладами» (Херсон, 2016), «Самореалізація 

пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній 
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освіті» (Суми, 2016), «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку 

наукових досліджень та перспективи» (Запоріжжя, 2017), «Інновації в 

підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі» (Харків, 

2017);  

- регіональних: «Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, 

теорія, практика» (Харків, 2012), «Сучасна вища і середня освіта в умовах 

реформування: проблеми, теорія, практика» (Харків, 2013); «Кафедра 

педагогіки в системі підготовки майбутнього вчителя (до 165 річчя від дня 

заснування кафедри)» (Харків, 2015); «Педагогізація соціального середовища 

в роботі з різними соціальними суб’єктами» (Харків, 2016).  

Результати виконаної роботи були обговорені на засіданнях кафедри 

початкової, дошкільної і професійної освіти (2012–2016 р.) та кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (2016–2018 р.) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Кандидатська дисертація на тему «Формування інформаційної 

компетентності старшокласників у процесі навчання» була захищена у 

2011 р. за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, її матеріали в тексті 

докторської дисертації не були використані.  

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 73 працях, 

серед яких: 3 монографії (1 – одноосібна), 18 навчальних посібників, 

25 статей у наукових фахових виданнях (із них 23 – одноосібні), 5 статті в 

наукових періодичних виданнях інших держав (4 – одноосібні); 1 стаття в 

інших виданнях, 21 тези доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. Загальний обсяг авторського доробку з теми дослідження 

становить 56 умовних друкованих аркушів.  
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РОЗДІЛ 1 

НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 

ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Ґенеза ідеї виявлення й навчання інтелектуально здібних учнів  

На підставі вивчення еволюції уявлень про здібності та обдарованість 

особистості встановлено, що перші ідеї щодо видатних можливостей людини 

та причин їх виникнення були сформульовані ще в давньому суспільстві. 

Причому вже в ті часи висловлювали актуальні для сьогодення думки про  

необхідність забезпечення диференційованого підходу до навчання й 

виховання дітей з урахуванням їхніх здібностей, хоча вважали, що ці  

здібності визначалися насамперед соціальним походженням людини. 

Поданий факт мислителі пояснювали тим, що сини батьків-аристократів 

мають вроджені інтелектуальні задатки, а тому вони можуть успішно 

навчатися. Уважали, що діти з бідних родин здібностей до навчання не 

мають, унаслідок чого їхнім життєвим призначенням є фізична праця.   

Так, Конфуцій у своєму вченні відзначав, що порядок і гармонія 

в суспільстві забезпечуються завдяки збереженню в ньому ієрархії трьох 

соціальних груп: вищих (шляхетних), пересічних та нижчих. За висновками 

видатного китайського мислителя, тільки шляхетні люди мають схильність 

до навчання та високі моральні якості, а тому саме на них покладено 

відповідальність за лад у суспільстві. Забезпечення  готовності юнаків зі 

шляхетних родин до виконання своєї почесної місії Конфуцій пов’язував із 

питанням здобуття ними відповідної освіти [99; 100; 220]. 

Важливо відзначити, що ще в давні часи почали застосовувати  

спеціальні терміни для характеристики високоздібної людини, які 

використовують до сьогодні. Так, словом «геній» (від лат. genius – дух) в 

античному суспільстві позначали духів, які відповідали за досягнення 

людини. Античні мислителі сприймали генія як міфічну постать, яка поєднує 
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в собі безсмертне божество (божественний дух) і смертну людину, а саму 

геніальність – як вид ірраціонального натхнення, осяяння згори, здатність 

неземного походження, унаслідок чого особистість набуває принципово 

нових якісних можливостей, недоступних для пересічних людей. Тому геніїв  

розглядали як унікальні феномени, що стоять вище від відомих у природі 

законів, а тому не підкоряються дії цих законів [13; 16; 86; 168; 216]. 

Зазвичай феномен геніальності давні мислителі пов’язували з 

діяльністю людини в галузі мистецтва. Так, Платон зазначав, що Гомер 

створює геніальні твори «ні від мистецтва та знання, а від божественного 

приречення й одержимості» [168, с. 536]. Однак варто зауважити, що в 

античному суспільстві поняття мистецтва, науки й почесної діяльності між 

собою чітко не відокремлювалися, тому висновки давніх учених про 

геніальність людини не завжди обмежувалися тільки цариною мистецтва.  

Як з’ясовано, античні філософи, будучи переконаними в 

божественному походженні геніальності людини, не розуміли роль освіти в 

розвитку обдарованості особистості. Незважаючи на цей факт, деякі з них 

відзначали необхідність навчання й виховання обдарованих людей як 

необхідну передумову забезпечення їхньої конструктивної ролі в суспільстві. 

Так, Сократ обстоював ідею про важливість освіти й виховання «могутніх 

духом» (тобто геніальних) людей, бо, на його думку, тільки в такому разі 

вони можуть стати справжніми благодійниками людства [13; 72].  

Певні думки стосовно проблеми обдарованості висловлював і видатний 

філософ Арістотель. Він підкреслював, що людина є суспільною істотою, а 

життя в суспільстві вимагає усвідомлене здійснення молоддю соціально 

значущих вчинків. На цій підставі Арістотель вбачав щастя обдарованої 

людини в тому, що вона не просто на високому рівні виконує певну 

діяльність, а й забезпечує її узгодженість із вимогами доброчинності [16]. 

Незважаючи на недооцінювання давніми мислителями ролі навчання 

й виховання в розвитку здібностей обдарованої молоді, прогресивна освітня 
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система античного суспільства виступала ефективним практичним засобом 

формування його творчої еліти, адже забезпечувала різнобічний розвиток 

суб’єкта навчання як унікальної особистості, а як наслідок – сприяла 

успішному розкриттю й подальшому розвитку його творчого потенціалу [13; 

72].  

За висновками науковців (В. Бозаджиєв, В. Кукушин, М. Воронцова), 

на відміну від давньогрецьких мислителів, римські філософи у феномені 

геніальності вбачали не тільки збережувальну, але й творчу силу. За їхніми 

поглядами, можливість прояву індивідуальних здібностей людини залежить 

як від її пізнавальних, так і вольових  зусиль [26, с. 12]. Луцій Анней Сенека 

також стверджував, що обдарована людина не повинна «заради 

честолюбного бажання виставляти напоказ свій дар» [197], тобто її здібності 

мають бути звернені на внутрішнє самовдосконалення особистості.  

У дослідженні встановлено, що актуальні для сьогодення ідеї щодо 

проблеми здібностей висловлював також відомий римський педагог Марк 

Фабій Квінтиліан. На його думку, усі діти мають значні навчальні здібності, 

які треба розвивати в процесі здійснення освіти. Водночас він відзначав, що 

деякі діти вирізняються серед решти школярів своїми непересічними 

навчальними здібностями, швидкістю мислення, гарною пам’яттю, однак 

дуже часто надалі ці здібності не дістають розвитку. Таку ситуацію 

Квінтиліан порівнював із процесом проростання насіння, що посадили 

близько до поверхні землі: воно швидко сходить, проте пізніше значно 

відстає в рості від решти насіння й набагато раніше починає жовтіти.  

На підставі цього Квінтиліан висунув думку, що про високі здібності 

людини можна говорити тільки в тому разі, якщо їй вдасться попередити, 

подолати період свого раннього оскудіння й успішно перейти на наступний 

етап розвитку, пов’язаний із віком «плідності» й «винахідливості» 

особистості. Видатний педагог стверджував, що найкращих результатів у 
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процесі навчання й розвитку учнів досягають у тому разі, коли виховний 

вплив відповідає їхнім природним обдаруванням та здібностям [86]. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, з давніх-давен використовують 

й інші терміни, що відображають різні ступені розвитку здібностей людини.     

Зокрема, установлено, що термін «талант» давні мислителі почали вживати 

приблизно в той же час, що й поняття «геній», проте досить довго слово 

«талант» використовували як назву крупної міри золота. Проте пізніше 

значення цього слова змінилося: ним почали позначати високий ступінь 

розвиненості здібностей людини щодо виконання певного виду (видів) 

діяльності. Талант посів в ієрархії рівнів розвиненості здібностей особистості 

трохи нижчий щабель від геніальності, яку визначали як найвищий рівень їх 

прояву [39; 189]. 

У добу Середньовіччя ідея божественного походження здібностей 

людини набула підкріплення на рівні релігійних догм. Як було підкреслено в 

церковних трактатах, усе, що відбувається в житті людини, є практичним 

утіленням волі Бога, тобто Божим даром. Однак людина тілесно й духовно 

створена подібною до Бога, тому вона теж має певну свободу дій. Як 

наслідок, людська істота, яка володіє цим даром, може або реалізовувати 

його у своєму житті, або, навпаки, знехтувати своїми здібностями [26, с. 13]. 

Саме від слова «дар» пізніше утворилося поняття «обдарованість».   

Як було з’ясовано, суттєві зміни в уявленнях щодо здібностей людини 

відбулися тільки в добу Відродження, коли оновлення в суспільстві 

давньогрецького ідеалу всебічно розвиненої особливості зумовило посилення 

уваги мислителів до пошуку шляхів його досягнення. У ті часи ще 

достатньою мірою не усвідомлювали потребу у виявленні обдарованих дітей 

та створенні сприятливих умов для розвитку їхніх здібностей. Проте почасти 

думка про необхідність урахування здібностей особи звучить у висновках 

мислителів-гуманістів, які стверджували, що право на здобуття освіти є 

тільки в тієї дитини, котра має для цього необхідний хист.   
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Утім під час проведення наукового пошуку з’ясовано, що деякі  

мислителі своїми прогресивними ідеями значно випереджали традиційні 

уявлення того часу. Так, відомий іспанський лікар і педагог Х. Уарте 

стверджував, що розв’язання проблеми професіональних кадрів тісно 

пов’язане з вирішенням проблеми відбору високоздібних дітей та 

забезпечення їм гідної освіти [29; 229]. 

За висновками М. Івлєвої й В. Іноземцева, на етапі зародження 

капіталістичних відносин виник своєрідний культ видатної, яскравої 

особистості, яка значно перевершувала пересічну людину за своїми 

природними задатками та здібностями. А це значить, що саме в добу 

Відродження утворилося «смислове ядро обдарованої особистості» [79, 

с. 129]. Загалом доба Відродження значною мірою вплинула на подальшу  

історію людства, а гуманістичні підходи її діячів до розвитку здібностей  

особистості знайшли відображення в працях інших прогресивних учених та 

педагогів. 

Так, чільне місце серед них посідав Ф. Бекон. Якщо античні мислителі 

шукали джерело надзвичайних здібностей в інтелектуальній сфері людини, а 

діячі Середньовіччя та Ренесансу віддавали перевагу вольовим зусиллям, то 

Ф. Бекон пропонував шукати природу обдарованості в поєднанні обох цих 

факторів, бо просвітлений розум та вільна воля мають взаємодіяти між собою 

[26; 33]. Учений також підкреслював, що успішність подальшого розвитку 

природних здібностей молодої людини значною мірою залежить від 

ефективності педагогічного впливу, який має реалізовуватися за допомогою 

використання засобів спеціальної науки – «георгіки душі» [33; 212].  

Як установлено в дослідженні, значну увагу вивченню індивідуальних 

здібностей учнів приділяв Я. А. Коменський. Він визнавав, що кожна дитина 

від народження наділена певними природними даними та здібностями [13, 

с. 231]. За поглядами вченого, розвиток природних здібностей дітей 

відбувається в процесі здобування ними шкільної освіти, причому в одному 
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класі можуть успішно навчатися учні з різним рівнем здібностей. Особливу 

увагу вчитель має приділяти роботі зі здібними школярами, адже їхній 

активний розум, «не будучи зайнятим чимось корисним, займеться 

непотрібним, порожнім і згубним» [96, с. 231]. Видатний дидакт влучно 

порівнював розум талановитої дитини з полем: «чим більш плодючим воно є, 

тим більше виростає на ньому чортополоху та терну» [95, с. 19]. 

Відзначаючи актуальність для сьогодення багатьох поглядів 

Я. А. Коменського на проблему здібних учнів, водночас зазначимо, що в 

цілому його ідеї щодо цієї проблеми характеризуються значною 

суперечливістю. Більше того, педагог сприймав надзвичайні здібності як 

певне відхилення від норми, що вимагає коригування за допомогою 

правильного виховання із метою повернення дитини до «нормального» 

(тобто середнього) рівня [5, с. 19–20]. 

У процесі подальшого розвитку педагогічної думки ставлення вчених 

до проблем розвитку обдарованості й організації навчання здібної молоді 

було значною мірою зумовлене їхньою відповіддю на запитання, який фактор 

домінує в становленні особистості – генетичний (тобто її природні 

схильності та здібності) чи соціальний (виховання, накопичення життєвого 

досвіду). Наприклад, англійські сенсуалісти Т. Гоббс і Дж. Локк віддавали 

перевагу в розвитку людини соціальному фактору, а тому сприймали дитину 

як «чисту дошку», заповнювану протягом життя людини під впливом 

навколишнього середовища. Проте водночас ці вчені не заперечували 

існування в людини певних природних особливостей [13; 26; 53; 127; 128].  

Значний інтерес у контексті порушеної проблеми становлять також ідеї 

Ж.- Ж. Руссо. На його думку, вихователь має організовувати педагогічний 

вплив на дітей тільки на підставі глибокого вивчення їхніх індивідуальних 

здібностей, щоб не зруйнувати позитивні природні задатки кожного з них 

[13; 188]. Ж.- Ж. Руссо підкреслював, що сутність виховання полягає не в 

зміні характеру вихованця, а у створенні умов, сприятливих для розвитку 
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його природних здібностей, бо «один талант необхідно окрилити, а на інший 

накинути пута» [188, с. 145–147].   

Якісно новий етап у розвитку порушеної проблеми розпочався з 

оприлюдненням інноваційних ідей Ф. Гальтона, який у своїх працях  

визначив основні детермінанти здібностей особистості та їх розвитку, довів 

існування тісного взаємозв’язку між її загальними та спеціальними 

здібностями, розробив кількісні методи вимірювання цих здібностей.  

Учений також увів у науковий обіг термін «тест» та вперше почав 

використовувати тести для діагностики здібностей дітей [49; 64].  

Ф. Гальтон загалом не заперечував важливості здійснення ефективного 

педагогічного впливу на обдаровану дитину з метою подальшого розвитку її 

здібностей, однак вважав, що такий вплив у будь-якому разі має другорядне 

значення порівняно зі спадковим фактором [49; 63; 165]. Проте 

перебільшення ролі природних факторів та недооцінювання соціальних 

привели вченого до формулювання дуже однобічних висновків. Так, 

Ф. Гальтон відстоював ідею про існування «кращої» і «неповноцінних» рас. 

Він стверджував, що суспільство має забезпечувати підтримку тільки 

«кращої» раси. Стосовно «неповноцінних рас» автор пропонував активно 

перешкоджати їх розмноженню. За висновками Ф. Гальтона, таким чином 

можна вдосконалити людську природу [49; 165]. Очевидно, що ці 

негуманістичні висновки негативно сприймалися більшістю науковців.     

 Водночас зауважимо, що ідея Ф. Гальтона про визначення рівня 

здібностей людини швидкістю її сенсорних реакцій дістала подальший 

розвиток у багатьох інших теоріях, зокрема в межах педології. Так, 

засновник педології Г. Холл стверджував, що вивчення кожної дитини 

передбачає інтегрування інформації про неї з різних наукових галузей, бо 

тільки в такому разі можна отримати цілісну об’єктивну картину про стан 

розвиненості особистості. Своєю чергою, аналіз отриманих даних дозволяв 

сформувати висновки про рівень її здібностей [49; 242]. 
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На підґрунті зазначеного наукового підходу було створено так звані 

концепції «фізичного інтелекту» (Г. Доман, Дж. Доман, Е. Томас та ін.). За 

висновками авторів цих теорій, для отримання достовірних відомостей, чи є 

конкретна дитина високоздібною, нормальною (пересічною) чи 

недорозвиненою, необхідно здійснювати комплексне вивчення процесу 

реалізації її «життєвих» функцій: рухових (ходіння), мовних (мовлення), 

мануальних (письмо), візуальних (читання та спостереження), слухових 

(відчуття та розуміння) тощо [26; 27; 277].    

Під час проведення дослідження було також з’ясовано, що вагомим 

внеском у розв’язання проблеми інтелектуальних здібностей у зарубіжній 

науковій думці стали праці відомого французького психолога А. Біне. За його 

висновками, оцінювання цих здібностей у дитини передбачає насамперед 

визначення рівнів сформованості в неї певних пізнавальних функцій 

(запам’ятовування, просторова орієнтація, уява тощо), а також основних 

результатів засвоєння нею соціального досвіду (розуміння значень різних 

слів, спроможність до морально-оцінних суджень тощо). При цьому А. Біне 

вважав, що основним фактором розвитку інтелектуальних здібностей дитини 

є цілеспрямований розвиток її інтелекту в процесі навчання [21; 272].        

Проте багато відомих послідовників А. Біне (Е. Еббінгауз, Г. Мюллер, 

Г. Мюнстерберг, Е. Торндайк, В. Штерн та ін.) не поділяли цієї  

концептуальної ідеї. Вони сприймали інтелект як стійку генотипну установку 

людини, що стабілізується в дитячому віці. Тому науковці стверджували, що 

правильне вимірювання рівня розвиненості інтелекту дитини є підставою для 

прогнозування з високим ступенем достовірності її подальшої 

інтелектуальної продуктивності. Причому цей рівень встановлювали за 

допомогою визначення в дитини коефіцієнту інтелекту IQ [27; 149; 227; 252–

254; 261; 285; 288; 289].        

Уточнимо, що коефіцієнт інтелекту IQ запровадив у 1912 р. В. Штерн 

для визначення рівня індивідуального розумового розвитку дитини. Цей 
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коефіцієнт розраховували за спеціальною формулою, відповідно до якої 

розумовий вік, тобто вік, завдання для якого дитина подужувала, поділявся 

на хронологічний (біологічний) вік , а потім отриману величину множили на 

100. У такому разі нормальний розумовий розвиток характеризувався числом 

100, його затримка – коефіцієнтами, нижчими від цього числа, а 

випереджання – коефіцієнтами, вищими від нього. На підставі цього учнів 

поділяли на такі групи: із високим рівнем розумового розвитку (110 балів і 

вище), із середнім рівнем (90–109 балів), із рівнем, нижчим за середній (70–

89 балів), розумово відсталі (нижчий за 70 балів) [253; 254; 288; 289].   

Як установлено, сформульоване теоретичне положення про незмінність  

індивідуального коефіцієнта IQ людини стало також ключовим для розвитку 

теорії константності інтелекту, фундатором якої на початку 20-х років ХХ ст. 

був Л. М. Терман. Він обстоював необхідність впровадження в школах 

диференційованого підходу до навчання учнів на підставі врахування  

величини їхнього коефіцієнта інтелектуальності [294–297]. Ця ідея 

Л. М. Термана була реалізована в роботі шкіл США та Великої Британії.    

У цілому концептуальна ідея з’ясування рівня розумового розвитку 

дитини за допомогою визначення її IQ мала багато прибічників і 

противників. Зокрема, опоненти виявляли в ній такі серйозні недоліки: наявні 

діагностичні методики не дозволяли адекватно оцінювати коефіцієнт 

інтелекту людини в дитячому віці, а тим паче стверджувати, що отримані 

дані дійсно відповідають утіленій у її генотипі програмі; під час проведення 

діагностики не враховували той факт, що успіхи чи проблеми дитини в 

окремих видах навчальної діяльності можуть бути зумовлені різними 

причинами, адже особистісний потенціал залежить не лише від розумових 

здібностей людини, а й від інших її індивідуальних характеристик [13; 27]. 

Критика, яку висловили науковці, сприяла подальшому розвитку теорії 

інтелектуальних здібностей, а також зумовило поліпшення діагностичного 

інструментарію їх вимірювання.  
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Слід зауважити, що формула для розрахунку коефіцієнта IQ людини, 

яку запропонував В. Штерн, мала вікові обмеження, бо ідея визначення 

розумового віку втрачала свою коректність для дорослої людини. Для 

подолання цього недоліку пізніше Дж. Векслер розробив нові тестові 

завдання. Вони мали однаковий вигляд для різних вікових категорій 

респондентів, оскільки підґрунтям для оцінювання отриманих результатів 

була кількість наданих людиною правильних відповідей, яку порівнювали із 

середнім числом для відповідної вікової групи [207, с. 9–13]. За висновками 

В. Дружиніна, інноваційність ідей Дж. Векслера в тестуванні інтелекту 

виявилась у трьох аспектах: 1) він сприймав інтелект як комплексну  

спроможність суб’єкта поводитися усвідомлено й цілеспрямовано, розумно 

мислити й успішно взаємодіяти із зовнішнім середовищем; 2) учений  

виокремив в інтелекті дві складові: вербальний інтелект та інтелект дії; 

3) Дж. Векслер ввів поняття «вікова норма» (випробуваний отримував 

тестовий бал на підставі зіставлення його результатів із середніми 

результатами його вікової групи) [65].  

Зазначимо, що послідовники А. Біне в процесі оцінювання 

інтелектуальних здібностей дитини використовували тестові завдання 

«конвергентного типу». Такі завдання давали змогу отримати певні дані 

тільки про стан розвиненості в людини конвергентного мислення, яке 

виявляється під час виконання завдань, що мають одну правильну відповідь, 

отриману на підставі застосування певних логічних операцій. А це значить, 

що вказані вчені насправді досліджували лише один з аспектів мислення 

інтелектуально здібної дитини [21, с. 23–24]. У світлі цього вагомою 

заслугою Е. Клапареда стало формулювання висновку про те, що загальна 

обдарованість як інтегративна особистісна характеристика не може бути 

адекватно оцінена на підставі застосування стандартизованих тестів для 

діагностики інтелекту. Адже феномен обдарованості тільки частково 

ототожнюється з розумовими процесами [87; 276]. 
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У дослідженні визначено, що вагомий внесок у розв’язання проблеми 

інтелектуальних здібностей зробили також прибічники асоціативної 

психології (А. Бен, В. Вундт, Д. Мілль, Г. Спенсер, Т. Циген та ін.), які 

запропонували так званий функціональний підхід. У їхніх наукових 

розвідках першорядна увага була приділена вивченню пізнавальних процесів  

дитини (мислення, уваги, пам’яті, сприйняття тощо). Ці вчені розробили  

цікаві методики вимірювання індивідуальних відмінностей особистості, що  

давало змогу в разі демонстрування нею високих здібностей виявляти й 

фіксувати їх [32; 206]. 

Як підкреслював Г. Спенсер, у процесі організації освіти талановитих 

учнів необхідно надати їм можливість обирати навчальні предмети та методи  

вивчення навчального матеріалу з урахуванням індивідуальних інтересів та 

здібностей людини. Науковець пояснював: якщо процес навчання 

максимально відповідає природному процесу розумового розвитку дитини, її 

здібності починають «самовільно розвиватися у відомому порядку та в 

своєму розвитку вимагають певного розряду знань» [206, с. 123]. У такому 

разі педагог повинен зрозуміти цей порядок та забезпечити здобуття 

школярами необхідного розряду знань. А це, на думку науковця, вимагає 

дослідження процесу розвитку здібностей особистості [206, с. 135]. 

Відзначимо, що студії Г. Спенсера та інших представників асоціативної 

психології заклали теоретичне підґрунтя для створення в майбутньому різних 

моделей інтелекту.  

У світлі цього уточнимо, що на початку ХХ ст. сформувалися дві 

протилежні концепції розуміння природи інтелекту. Так, перша з них 

знайшла відображення в так званій двофакторній моделі інтелекту 

Ч. Спірмена. Ця модель була створена на підставі опрацювання науковцем 

результатів проведених ним емпіричних досліджень. Зокрема, він припустив, 

що успіх будь-якої інтелектуальної роботи людини визначають, з одного 
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боку, певний загальний чинник (її загальні здібності), а з іншого, – фактор, 

специфічний для певної діяльності, тобто спеціальні здібності [70; 232; 287].  

Протилежна позиція щодо природи інтелекту представлена 

багатофакторними моделями визначення здібностей. Наприклад, до них 

відносять мультифакторну теорію Л. Терстоуна, концептуальним підґрунтям 

якої є ідея існування безлічі незалежних «специфічних» інтелектуальних 

здібностей [76; 232].  

Подальший розвиток теорія Л. Терстоуна дістала в працях відомого 

американського психолога Д. Гілфорда. Він розробив авторську 

багатофакторну концепцію, що знайшла втілення в розробленій ним «моделі 

структури інтелекту». В основу цієї моделі покладено висновок про 

доцільність виокремлення в структурі інтелекту двох типів мислення: 

конвергентного й дивергентного [41; 51; 109; 111; 154].  

За висновками Д. Гілфорда, оскільки конвергентне мислення 

характеризується здатністю людини логічно й послідовно вирішувати 

завдання, рівень сформованості цього мислення можна встановити за 

результатами тестів інтелекту. Дивергентне мислення, що має нешаблонний, 

найчастіше інтуїтивний характер, потрібно особистості під час вирішення 

завдань, що мають безліч відповідей, причому жодну з них не можна вважати 

єдино правильною. Найважливішими характеристиками цього мислення є 

кількість відповідей за одиницю часу, гнучкість, оригінальність. На відміну 

від  дивергентного мислення, визначити рівень сформованості в особистості 

конвергентного мислення набагато складніше, адже воно пов’язане з її  

здатністю мислити креативно [5; 41; 51; 64; 109; 111; 154; 192].  

За висновками сучасних науковців, саме напрацювання Дж. Гілфорда 

зумовили необхідність перегляду наявних у той час підходів до дослідження 

здібностей і обдарованості. Зокрема, формуванню й поширенню наукових 

уявлень про те, що обдарованість як особистісний феномен зумовлена не 

тільки інтелектуальними, але й творчими здібностями людини, сприяли 
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дослідження таких науковців, як М. Вертгеймер, В. Келлер, Д. Маккіннон та 

ін. [36; 283; 284]. Важливо також відзначити вагомий внесок у вивчення 

окресленої проблеми фахівців у галузі психології мислення людини 

(К. Дункер, Н. Майєр, П. Торренс та ін.), які запропонували під час 

оцінювання рівня інтелектуальних здібностей особистості враховувати не 

тільки величину її коефіцієнта інтелекту, але й рівень дивергентної 

продуктивності, а пізніше – стан розвиненості мотивації [27; 66; 131; 214; 

296–298].  

Як відзначено в науковій літературі, розв’язанню суперечностей між 

описаними науковими позиціями Л. Терстоуна й Ч. Спірмена сприяла поява 

ієрархічних моделей інтелекту, тобто моделей даних, у яких використано 

бази даних у вигляді дерева (ієрархічної структури), що складається з 

об’єктів (даних) різних рівнів [232, с. 17]. До цієї групи можна умовно 

віднести широко відому модель Р. Кеттелла, у якій здібності людини 

представлено у вигляді ієрархічно організованих структур [232; 273].  

Слід відзначити, що в першій половині XX ст. поряд із 

багатофакторними моделями фахівці створювали й монофакторні. 

Наприклад, автором однією з них є Г. Айзенк. В основу його моделі було 

покладено концептуальну ідею про те, що людський інтелект являє собою 

певну фундаментальну властивість, а розмаїтість його проявів є наслідком 

природи цього феномена [1; 2].  

У дослідженні було також проаналізовано так звані системні теорії 

інтелекту, які інтегрували в собі основні теоретичні положення різних теорій: 

біологічних, когнітивних, ієрархічних, психометричних, контекстуальних 

тощо. До цієї групи моделей належать, наприклад, теорія успішного 

інтелекту Р. Стернберга, біоекологічна модель С. Цесі, теорія множинного 

інтелекту Г. Гарднера та ін. [232, с. 16–17].  

Так, Р. Стернберг вважав, що успішність інтелекту проявляється 

в спроможності людини досягати успіху відповідно до свого розуміння цього 
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стану та особистих стандартів. Оскільки цей процес відбувається в межах 

певного соціокультурного середовища, то вимагає від особи прояву здатності 

до своєчасної адаптації до зміни й вибору середовища, що забезпечується 

досягненням балансу між трьома відносно незалежними типами здібностей: 

аналітичними, творчими та практичними. Учений також стверджував, що   

здібності не є статичною характеристикою людини, вони розвиваються під 

впливом факторів спадковості й середовища під час опанування вмінь, 

необхідних для досягнення високих результатів у певній царині 

життєдіяльності [290; 291].  

Подальший розвиток основоположні ідеї Р. Стернберга віднайшли 

в біоекологічній моделі С. Цесі. Цей автор обстоював ідею існування 

множинних когнітивних потенціалів (здібностей чи сфер інтелекту), які 

мають біологічну (природну) зумовленість і накладають певні обмеження на 

психічні (розумові) процеси людини. Окрім того, було визначено їх зв’язок із 

проблемами й можливостями, закладеними в особистому оточенні 

індивідуума або в певному «контексті». С. Цесі не поділяв традиційний 

погляд щодо існування тісного зв’язку між інтелектом і здатністю до 

абстрактного мислення незалежно від предметної галузі. Тому він 

стверджував, що спроможність людини до складної розумової діяльності 

зумовлена засвоєнням відповідних знань, здобутих у певних контекстах чи 

галузях [274; 277]. 

Як визначено, основна ідея теорії множинного інтелекту Г. Гарднера 

полягає в тому, що інтелект сприйнято не як окремий об’єкт у голові людини, 

а як потенціал, який дозволяє їй використовувати різні форми мислення, 

адекватні відповідним типам контексту [280, с. 155]. На думку автора, існує 

мінімум шість різних видів інтелекту, що діють у мозку як самостійні 

системи: лінгвістичний, логіко-математичний, просторовий, музичний, 

тілесно-кінестетичний та особистісний [279; 280].  



55 
 

 

Наприкінці ХХ ст. вагомим внеском у розвиток проблеми здібностей 

дитини в зарубіжній науковій думці стали концептуальні моделі таких 

науковців, як Е. де Боно, К. Клюге, Дж. Рензуллі, Дж. Фрімен, К. А. Хеллер 

та ін. [27; 29; 30; 91; 103; 183; 239–241; 286]. За висновками сучасних 

науковців, серед цих моделей найбільший інтерес для педагогів становить 

так звана «модель людського потенціалу» Дж. Рензуллі. 

Зокрема, автор цієї моделі стверджував, що поведінка 

високоінтелектуальної людини визначається взаємодією трьох груп її 

якостей і властивостей: 1) видатних загальних і (чи) спеціальних здібностей; 

2) чітко вираженої мотивації, що забезпечує високий рівень включення в 

поставлене завдання; 3) високого рівня прояву креативності. За Дж. Рензуллі, 

здібна людина або має всі ці властивості та якості, або здатна до їх розвитку 

та вияву в будь-якій галузі діяльності. Науковець вважав, що в процесі 

навчання таких учнів важливо передбачити широку варіативність освітніх 

можливостей, бо тільки в такому разі для кожного з них можна створити 

оптимальні умови для подальшого розвитку його видатних здібностей.  

Сприймаючи свою модель як ідеальну структуру, Дж. Рензуллі 

відзначав, що в реальному житті частіше трапляється ситуація, коли дитина 

демонструє високі здібності не за всіма трьома виділеними шкалами, а за 

двома чи навіть за однією з них. У світлі цього Дж. Рензуллі уточнював, що 

навіть у разі констатації так званої диссинхронії все рівно таку дитину 

доцільно віднести до категорії обдарованих школярів. Актуальною для 

сьогодення є також думка Дж. Рензуллі про необхідність сприйняття 

феномена обдарованості не просто як результату констатації наявності в 

дитини видатних здібностей, а як характеристику наявних у неї потенцій та 

перспектив їх подальшого розвитку [183; 286].  

Як свідчить аналіз наукової літератури, фактори, які визначив 

Дж. Рензуллі, стали підґрунтям для створення багатьох інших сучасних 

концепцій дитячої обдарованості. Серед авторів цих теорій можна назвати 
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таких дослідників, як Ф. Монкс, П. Торренс, Д. Фельдх’юсен та ін. [143; 

183; 286; 296–298]. 

У контексті порушеної проблеми на увагу заслуговують також  

висновки К. Хеллера, який серед різних діагностичних методик для 

педагогічної галузі найбільш продуктивними вважав багатофакторні моделі 

обдарованості. Пояснюючи свою думку, автор зазначав, що чим більше 

аспектів у явищі обдарованості враховує дослідник, тим більш особистісно 

зорієнтованим можна зробити педагогічний вплив на кожного 

високоздібного школяра. Як установлено, вагомою заслугою К. Хеллера та 

його колег стало створення моделі обдарованості дитини, що дістала назву 

«Мюнхенської моделі». У ній було визначено такі діагностично значущі 

особистісні параметри обдарованих дітей: високі інтелектуальні здібності, 

видатні креативні здібності; гарна пам’ять і спроможність до швидкого 

засвоєння навчального матеріалу; інтелектуальна допитливість і потяг до 

знань; інтернальний локус контролю й висока особистісна відповідальність; 

самостійність суджень і переконаність у власній ефективності; позитивна 

академічна Я-концепція, пов’язана з адекватною самооцінкою [241; 282].  

Перспективною для педагогічної галузі є також модель обдарованості, 

яку розробив А. Танненбаум. На думку автора, структура обдарованості 

включає загальні здібності, спеціальні здібності, мотиваційно-особистісні 

фактори; фактори середовища. Концептуальною основою його моделі є ідея 

про те, що наявність у дитини видатних інтелектуальних, креативних 

здібностей іще не гарантує успішного здійснення нею діяльності творчого 

характеру. За висновками автора, запорукою ефективності цієї діяльності є 

комплексна наявність відповідних умов, що включають сприятливі зовнішні 

та внутрішні фактори [27, с. 53].         

Як було визначено в процесі дослідження, за радянських часів через 

різні політичні заборони тривалий час практично не проводили досліджень із 

проблеми розвитку здібностей особистості. Ситуація почала змінюватися на 



57 
 

 

краще тільки в другій половині ХХ ст. Зокрема, значний внесок у розв’язання 

зазначеної проблеми зробили такі науковці, як Н. Лейтес, О. Леонтьєв, 

О. Матюшкін, О. Савенков, Б. Теплов, В. Шадриков [115; 117–121; 133; 192; 

209; 210; 249; 250] та ін. 

Значну наукову цінність становить також концепція інтелектуальної 

обдарованості М. Холодної [243; 244]. На її думку, про інтелектуальну 

обдарованість можна говорити тільки в тому разі, коли має місце 

відповідність між ментальними презентаціями, індивідуальною  

інтелектуальною поведінкою людини й об’єктивними вимогами наявної  

ситуації. На підставі міркувань М. Холодна дійшла висновку, що основним 

завданням вивчення психічних механізмів інтелектуальної обдарованості є 

«пошук закономірностей, яким підкоряється процес специфікації основних 

компонентів ментального досвіду» [244, с. 309].  

У контексті дослідження доцільно також звернути увагу на  

концептуальні положення, сформульовані в межах проведених наукових 

розвідок із проблеми обдарованості працівниками лабораторії психології 

обдарованості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Так, 

під час дослідження проблеми «Психологічні механізми обдарованості в 

системі факторів креативності особистості» зусилля вчених були 

сконцентровані на аналізі психічних ресурсів особистості як передумови її 

креативних можливостей на прикладі провідних типів обдарованості. У 

процесі вивчення проблеми «Психологічні фактори розвитку обдарованої 

особистості» дослідники розглядали екстраобдаровану особистість як носія 

системи цінностей, самосвідомості й інтелектуальної зрілості, при цьому 

системотвірними чинниками розвитку обдарованої особистості було 

визначено такі: рівень духовного розвитку, рівень особистісного розвитку, 

рівень інтелектуальної зрілості. У свою чергу, концептуальним підґрунтям 

дослідження проблеми «Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників 

у розвитку обдарованості» були уявлення про взаємозв’язок когнітивних та 
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особистісних чинників, характер якого (стимуляційний або блокувальний) 

зумовлює особливості функціонування й розвитку обдарованої особистості 

[171; 195; 196]. Наведені концептуальні ідеї, що відображають різні позиції 

науковців щодо обрання ракурсу вивчення проблеми розвитку здібностей 

особистості взяті до уваги під час подальшого дослідження.  

Отже, аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема  

інтелектуальних здібностей людини здавна традиційно перебувала в центрі 

уваги відомих мислителів. Проте педагогічну цінність багатьох ідей того 

часу знижує прагнення їхніх авторів розкривати суть обдарованості та 

причини її виникнення переважно шляхом звернення до потойбічних 

(божественних) сил. Водночас слід зауважити, що на вказаному етапі 

розвитку суспільства вперше були сформульовані важливі висновки про 

необхідність приділення педагогами значної уваги навчанню й вихованню 

високоздібної особистості, що сприятиме забезпеченню соціально корисної 

спрямованості її життєвої активності.  

У дослідженні також визначено, що сформульовані на різних етапах 

історії наукової думки основні теорії інтелекту, концепції розвитку 

інтелектуальних здібностей людини заклали підґрунтя для розробки 

сучасних моделей розвитку цих здібностей в учнів школи. Зокрема, у 

сучасній педагогіці дістали подальший розвиток такі теоретичні положення 

науковців минулого: інтелектуальні здібності слід розглядати не як статичну, 

а як динамічну характеристику особистості (В. Дружинін, Н. Лейтес, 

М. Холодна, В. Шадриков [63; 64; 114–121; 243; 244; 249; 250] та ін.); 

розвиток інтелектуальних здібностей учня не відбувається ізольовано від 

розвитку інших його здібностей, тобто цей процес тісно пов’язаний із 

різними царинами його особистісного становлення (О. Леонтьєв, Ф. Монкс, 

Б. Теплов, С. Цесі [122; 123; 143; 209; 210; 274; 275] та ін.); найбільш повно й 

адекватно рівень інтелектуальних здібностей школяра дозволяють виявити 

так звані монофакторні й багатофакторні моделі обдарованості (Г. Айзенк, 
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Д. Гілфорд, Р. Кеттелл, Ч. Спірмен, Л. Терстоун [1; 2; 76; 232; 273; 287]), у 

яких визначаються різні аспекти цього особистісного феномену; успішність 

розвитку інтелектуальних здібностей школярів значною мірою зумовлена 

педагогічно грамотним впливом у цьому напрямку з боку вчителів 

(О. Матюшкін, Дж. Рензуллі, С. Ріс, О. Савенков [133; 183; 192] та ін.]). 

  

1.2 Понятійно-термінологічне поле дослідження феномена 

інтелектуальних здібностей    

Вивчення проблеми навчання інтелектуально здібних учнів насамперед 

вимагає уточнення ключових понять дослідження. Одним із них є поняття 

«здібності».  

Як свідчить аналіз наукової літератури, науковці пропонують різні 

трактування цього поняття. Деякі підходи до його визначення відображено 

в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1   

Визначення поняття «здібності» в науковій літературі 

Визначення поняття «здібності» Автор, джерело 

1 2 

Різні прояви, аспекти здатності людини до освоєння досягнень 

людської культури та її подальшого просування; прояви, аспекти 

здатності індивіда до навчання й праці; складне утворення, 

комплекс психічних властивостей, що роблять людину здатною 

здійснювати певну суспільно корисну діяльність   

С. Рубінштейн 

[186; 187] 

Своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в 

діяльності певного виду та є необхідною умовою її успіху; 

синтетична властивість людини, що інтегрує в собі сукупність 

різних загальних і часткових властивостей та виявляється у 

швидкості, результативності та якості виконання відповідної 

діяльності за мінімальних силових, енергетичних і часових 

затрат      

М. Варій,  

С. Максименко, 

В. Соловієнко  

[34; 132] 

Індивідуальні властивості людини, що відповідають вимогам 

конкретного виду діяльності й є суб’єктивними умовами її 

успішного здійснення; вони виявляються у швидкості, глибині, 

міцності оволодіння способами і прийомами цієї діяльності та є 

внутрішніми психічними регулятивами, котрі зумовлюють 

можливість їх набуття 

О. Антонова, Н. Гон-

чаренко, Т. Дуткевич, 

Ю. Клименюк, В. Кру- 

тецький, В. Моляко, 

Н.  Лейтес, Є. Рапаце-

вич,Т. Равлюк, С. Ти-

щенко [5–14; 54; 67; 

106; 114–121; 135–142; 

181; 204; 211] 
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Продовж. табл. 1.1   

1 2 

Сукупність властивостей індивіда, що розвиваються 

онтогенетично в самій діяльності, а отже, залежно від зовнішніх 

умов 

О. Леонтьєв [123] 

Властивості функціональних систем, що реалізують окремі 

психічні функції, які мають індивідуальну міру виразності й 

виявляються в успішності та якісній  своєрідності освоєння й 

реалізації діяльності; природні можливості мислення, 

сприйняття, уяви, моторики людини, яка здатна до перетворення 

дійсності засобами  діяльності у відповідних її специфіці нових 

проявах 

О. Коротєєва,  

В. Шадриков   

[101; 248–250] 

Своєрідний спосіб, форма соціальної адаптації людини; 

наслідок розвитку її задатків в діяльності 

О. Музика  

[147; 148] 

 

В. Крутецький у своїй праці зауважує, що, по-перше, здібності – це 

індивідуальні особливості, тобто вони визначають суттєві відмінності між  

людьми; по-друге, це не просто її особливості, а психічні особливості; по-

третє, коли йдеться про здібності, мають на увазі не всі індивідуально-

психічні особливості людини, а тільки ті, які відповідають вимогам певної 

діяльності; по-четверте, здібності – це прижиттєві, але не вроджені 

властивості індивіда [106, с.  207–208]. 

З урахуванням різних позицій науковців визначено, що авторському 

баченню суті зазначеного поняття найбільшою мірою відповідає наукова 

позиція з окресленого питання В. Крутецького, Н. Лейтеса та їхніх 

однодумців. Отже, у дисертації під здібностями розуміємо індивідуально-

психічні особливості  людини, що відповідають вимогам певної діяльності та 

є умовою її успішного виконання.  

У науковій літературі підкреслено, що необхідними передумовами 

розвитку здібностей є задатки, тобто природжені анатомо-фізіологічні 

особливості нервової системи та мозку людини. Задатки є неспецифічними 

утвореннями стосовно конкретного змісту та форм діяльності, тобто жорстко 

не пов’язані з ними. Водночас не можна стверджувати, що задатки взагалі є 

цілком нейтральними щодо майбутніх здібностей [105; 106]. Доцільно також  

приділити увагу думці О. Ковальова й В. Мясищева про те, що для ліквідації 
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розриву між задатками та здібностями краще сприймати перші з них не як 

анатомо-фізіологічні, а як нервово-психічні особливості людини [92–94]. 

Як конкретизує у своїй праці В. Крутецький, важливе місце серед 

основних задатків людської істоти посідають природжені особливості 

зорового та слухового аналізаторів. До задатків також належать типологічні 

властивості нервової системи, які визначають «швидкість утворення 

тимчасових нервових зв’язків, їхню міцність, силу зосередженої уваги, 

витривалість нервової системи, розумову працездатність» [106, с. 210]. За 

В. Крутецьким, до основних задатків людини належить також рівень 

розвиненості та співвідношення першої й другої сигнальних систем. У цьому 

плані автор посилається на висновки І. Павлова [106; 157].  

Як було з’ясовано, у науковій літературі за різними ознаками 

пропонуються різні класифікації здібностей. Так, виокремлюють здібності 

природні (біологічно зумовлені) і соціальні (специфічні людські). 

До загальних, біологічно обумовлених здібностей належать такі: сприйняття, 

пам’ять, елементарне мислення, спілкування на рівні експресії тощо. Ці 

здібності безпосередньо пов’язані з вродженими задатками, проте не тотожні 

їм [123; 260].  

За висновками Є. Ільїна, суттєвою особливістю задатків є те, що вони 

можуть одночасно входити до різних здібностей, причому рівень розвитку 

здібності залежить не від одного конкретного задатку, а від певної їх 

кількості та специфіки поєднання. При цьому в однієї людини може бути 

три-чотири природні задатки стосовно певної функції, а в іншої – лише один 

чи два. Очевидно, що чим більше в людини задатків, пов’язаних із певною 

сферою діяльності, тим вищого рівня розвитку здібностей вона зможе 

досягти в майбутньому [80; 81]. 

С. Сисоєва та Т. Поясок також зазначають, що задатки людини 

однозначно не зумовлюють розвиток її здібностей, адже на основі тих самих 

задатків можуть розвинутися різні здібності. І навіть більше: не всі вроджені 
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задатки людини обов’язково перетворюються на здібності. Крім того,   

існують певні психічні властивості, які формуються винятково під час 

взаємодії індивіда із соціальним середовищем, тому їх зміст не залежить від 

задатків [200, с. 108]. У такому разі говорять про специфічні людські 

здібності.  

Як відзначено в науковій літературі, формування специфічних 

людських здібностей зумовлене такими факторами, як: існування 

соціального середовища, у якому відображається накопичений людством 

досвід; неможливість опанування деяких предметів лише на основі 

природних задатків; необхідність виконання складних видів колективної 

діяльності; перебування поряд із дитиною дорослих людей, у яких уже 

сформовані відповідні здібності й які вміють формувати їх у процесі 

навчання й виховання; мінімальна кількість жорстких вроджених форм 

поведінки в людини; незрілість мозкових структур, що дозволяє психіці 

розвиватися під впливом навчання й виховання [123; 260].  

Під час проведення наукового пошуку визначено, що за спрямованістю 

(або спеціалізацією, широтою прояву в різних видах діяльності) здібності 

поділяються на загальні та спеціальні. Так, загальними здібностями 

називають ті з них, які тією чи іншою мірою виявляються в усіх видах 

діяльності. Наприклад, до групи загальних належать навчальні здібності,  

розумові здібності, витонченість і точність рухів рук, розвинена пам’ять, 

досконале мовлення тощо. Як наслідок, загальні здібності забезпечують 

відносну легкість та продуктивність засвоєння знань і виконання людиною 

різних видів діяльності. Зокрема, у шкільному навчанні загальні здібності 

проявляються в успішному засвоєнні школярами матеріалу з різних 

навчальних предметів [34; 132; 204; 211].  

Своєю чергою, основні здібності поділяються на такі дві підгрупи: 

елементарні (притаманні всім людям здібності, що відображають основні 

форми психічного відтворення дійсності: здатність відчувати, сприймати, 
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мислити, переживати, запам’ятовувати); складні (здібності до 

загальнолюдських видів складної діяльності: праці, навчання, гри, 

спілкування, причому кожна з них включає складну структуру властивостей 

особистості) [123; 260]. 

Під спеціальними здібностями розуміють здібності, що проявляються 

в окремих, спеціальних галузях діяльності (наприклад, спортивній, музичній 

тощо). Ці здібності зумовлені тими вузькими об’єктивними вимогами, які 

визначаються конкретним видом діяльності. При цьому досить високий 

рівень сформованості загальних здібностей є необхідною передумовою для 

успішного розвитку спеціальних [34; 106; 132; 260].  

Відзначимо, що група спеціальних здібностей містить такі підгрупи: 

елементарні здібності (передбачають певну вираженість в індивіда якихось 

окремих аспектів психофізичних процесів: окоміру, музикального слуху, 

координації рухів тощо); складні (здібності до певних видів діяльності: 

музичної, інженерної літературної тощо) [123; 260]. Стосовно другої 

підгрупи уточнимо, що окремі здібності людини ще не гарантують успішного 

виконання нею складної діяльності. Адже для успішного опанування будь-

якої діяльності людині необхідний цілий комплекс різних здібностей. Цей 

комплекс не є незмінним, він трансформується в процесі виконання нею 

відповідної діяльності. Причому в цьому синтезі окремі здібності зазвичай 

об’єднуються навколо певного стрижневого особистісного утворення, 

своєрідної центральної здібності [106, с. 212]. 

У науковій літературі запропоновано також класифікацію, у якій 

виділено теоретичні й практичні здібності. Перша з цих груп здібностей 

свідчить про схильність людини до абстрактних міркувань, формулювання 

логічних висновків. Практичні здібності забезпечують успішність виконання 

певних конкретних, прикладних дій [123; 260]. 

За ступенем сформованості обдарованості  виокремлюють потенційні й 

актуальні здібності. Потенційні здібності – це можливості розвитку індивіда, 
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які виявляються щоразу в тих ситуаціях, коли перед ним постають нові 

проблеми чи завдання, що вимагають розв’язання, тобто ці здібності 

характеризують потенційні можливості, психічні властивості й особливості 

людини. У реальному житті людини ці здібності можуть бути або 

реалізовані, або не реалізовані, тобто їх стан залежить від конкретних умов її 

життєдіяльності [17; 22–24; 34; 89; 101; 180].  

Однак розвиток людини залежить не тільки від її психічних 

особливостей, але й від соціальних умов, що зумовлює доцільність 

обговорення проблеми актуальних здібностей. Як визначено в дослідженні, 

науковці висловлюють дещо відмінні думки щодо розкриття сутності цих 

здібностей. Так, Т. Артем’єва, Д. Богоявленська, А. Брушлинський, М. Варій, 

В. Дружинін, І. Ільясов, Н. Лейтес, В. Климчук, В. Шадриков зауважують, 

що, на відміну від потенційних, актуальні здібності – це здібності, уже 

реалізовані на основі визначеного рівня особистісної культури та наявних 

соціальних умов, у яких відбувався розвиток поданих здібностей. Актуальні 

здібності можна також визначити як психологічні характеристики людини з 

наявними (тобто вже досягнутими) показниками психічного розвитку, які 

виявляються в більш високому рівні виконання діяльності в конкретній 

предметній царині [17; 34; 89; 180; 248–250].  

Дещо іншу точку зору висловлює О. Коротєєва. Вона вважає, що 

актуальні здібності об’єднують у собі не тільки ті, що реалізуються та 

розвиваються в процесі діяльності, але й ті, які потрібні людині для 

успішного виконання певного завдання в конкретний момент [101].   

Від наведених вище ідей іще більше відрізняються висновки 

В. Климчука, який стверджує, що актуальні здібності об’єднують у собі дві 

групи здібностей: первинні (базові) та вторинні. Перша група містить дві 

здібності: здатність до пізнання («знати», тобто когнітивність) і здатність 

відчувати («любити», тобто емоційність). Вони є вродженими 

характеристиками людини й перебувають у тісному функціональному 
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взаємозв’язк. Своєю чергою, усі інші здібності, тобто вторинні, можуть бути 

розвинені з цих двох базових або поставати як прояви їхніх різних 

комбінацій та реалізуватися в різних життєвих ситуацій [89].    

На підставі аналізу праць названих науковців зроблено висновок про 

те, що найбільш точно й правильно сутність актуальних здібностей 

визначила О. Коротєєва. Тому в основу теоретичних положень дисертації 

було покладено саме її висновки з цього питання.      

Як з’ясовано, в іншій класифікації здібностей виокремлено 

репродуктивні (навчальні) й творчі. Так, перша група здібностей забезпечує 

здатність людини успішно опановувати знання, уміння, навички, особистісні 

якості. Творчі здібності передбачають створення чогось нового, 

оригінального, нестандартного, тобто предметів матеріальної й духовної 

культури, яких раніше не існувало [34; 106].       

У науковій літературі за критерієм «форма прояву» виділено два види 

здібностей: явні й неявні. Якщо людина виявляє свої високі здібності досить 

яскраво й чітко, її досягнення є очевидними, тоді можна говорити про 

наявність у неї явних здібностей. Приховані здібності особистості існують у 

нетиповій, замаскованій формі, тому зазвичай лишаються непоміченими 

іншими, тож нерідко таку особу вважають нездібною й неперспективною. 

Існування в індивіда цих здібностей у такому вигляді може бути зумовлене 

різними причинами: специфікою культурного середовища, особливостями 

взаємодії з іншими людьми, наявністю помилок у вихованні, складними за 

своєю природою психічними явищами тощо [180, с. 24–25]. 

У науковій літературі пропонується також класифікація видів 

здібностей, що містить такі дві групи: 1) здібності до спілкування, взаємодії з 

людьми (комунікативні) (розвинене мовлення, адекватна оцінка людей, 

здатність викликати прихильність до себе тощо), що дають особистості змогу 

успішно контактувати з іншими людьми.; 2) предметно-діяльні, або 
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предметно-пізнавальні, які пов’язані з різними видами теоретичної та 

практичної діяльності людини [123; 260].   

Варто також зауважити, що за ознакою «особливості вікового 

розвитку» розрізняють ранній і пізній вияви здібностей. Вирішальними 

показниками для виокремлення цих видів є темп психічного розвитку 

дитини, а також ті вікові етапи, на яких здібності проявляються в явному 

вигляді. Зокрема, прискорений психічний розвиток і відповідно раннє 

виявлення дитиною високих здібностей іще не є запорукою того, що вона 

обов’язково матиме високі досягнення у відповідній сфері в майбутньому. І 

навпаки, відсутність яскравих проявів здібностей у ранньому дитячому віці 

ще не означає, що певні здібності людини не проявляться на більш пізньому 

етапі її життя [180, с. 28–29].   

Очевидно, що рівень здібностей у різних людей може значно 

відрізнятися. Для відображення цього рівня в науковій літературі 

використовують такі поняття, як «обдарованість», «талант», «геніальність». 

Зокрема, різні визначення учених першого з цих понять наведено в таблиці 

1.2. 

Таблиця 1.2   

Визначення поняття «обдарованість» у науковій літературі 

Визначення поняття «обдарованість» Автор, джерело 

1 2 

Комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов 

дозволяють особі потенційно досягти значних успіхів у певному 

виді (чи кількох видах) діяльності порівняно з іншими людьми, 

тобто виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, який 

відрізняється від умовного «середнього»; гостра потреба 

займатися певним видом діяльності 

О.  Кульчицька,  

Н. Лейтес, Л. Липова, 

В. Моляко, Л. Морозова   

С. Ренський, В. Юрке-

вич [109–111; 114–

119;125; 135–142; 176; 

266–269] 
Підвищений рівень розвитку однієї чи кількох здібностей 

людини, на основі чого виникає можливість досягти високих 

результатів у соціально значущих видах діяльності   

О. Матюшкін 
[133; 134] 

Якісно своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить 

імовірність більшого чи меншого успіху під час виконання певної 

діяльності  

Б. Теплов [209; 210] 
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Продовж. табл. 1.2   

1 2 

Генетично зумовлений компонент здібностей, який розвивається 

відповідно до діяльності або занепадає (деградує) за її відсутності  

Л. Виготський [42–48] 

Складне психічне утворення, в якому нерозривно переплетені 

пізнавальна, емоційна, вольова, мотиваційна, психофізіологічна та 

інші сфери психіки людини, причому саме ця складність 

зумовлює значну варіативність виявів обдарованості; результат 

взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального 

середовища, опосередкованого діяльністю самої людини, що 

забезпечує досягнення нею значних успіхів у певній галузі 

О. Антонова, 

Н. Карпенко 

[5–14; 84] 

Загальна здібність індивіда свідомо спрямовувати своє мислення 

на нові вимоги, здібність психічного пристосування до нових 

завдань і умов життя 

В. Штерн [253] 

Цілісна, складна, багатоаспектна, динамічна психологічна 

система, яка в кожний конкретний момент,  будучи підсумком 

індивідуального розвитку людини за минулий час, перебуває в 

стані подальшого розвитку, що відбувається на основі наявного в 

індивіда потенціалу (внутрішніх  передумов). 

О. Щебланова  

[256–259] 

 

Цінну думку стосовно розкриття суті обдарованості висловив також 

Г. Костюк, який сприймав цей особистісний феномен як «здатність людини 

до розвитку її здібностей» [102, с. 341]. Причому автор підкреслював, що 

природжений компонент обдарованості не залишається незмінним, 

а перебуває в стані постійних змін [102; 179]. 

Як відзначає М. Туров, у сучасній науковій літературі сформувалися 

дві протилежні концептуальні ідеї: обдарованість є основою для розвитку 

здібностей людини; обдарованість є результатом розвитку здібностей 

людини. Отже, з одного боку, людина завдяки своїй обдарованості має 

можливість успішно здійснювати певні види діяльності, а з іншого, – людина 

з огляду на її обдарованість схильна до тих чи тих видів діяльності. На цій 

підставі автор дійшов такого висновку: «обдарованість не є єдиним 

чинником, що робить вибір діяльності, як не є вона і єдиним чинником, що 

визначає успішність виконання діяльності» [228, с. 70]. 

Також становить інтерес зміст «Робочої концепції обдарованості», яку 

створив колектив науковців під керівництвом В. Шадрикова. Автори цієї 

концепції сприймають обдарованість як системну якість, що характеризує 
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психіку дитини загалом і визначає можливість досягнення людиною 

порівняно з іншими більш високих, непересічних результатів в одному чи  

кількох видах діяльності. Основоположною ідеєю цієї концепції є те, що саме 

особистість та її характерні особливості  переважно зумовлюють розвиток 

здібностей людини та визначають, якою мірою буде реалізований її 

потенціал [180, с. 86–87]. 

Свою авторську концепцію обдарованості пропонує також О. Мазяр. 

Як стверджує автор, обдарованість проявляється «на макрорівні 

(спрямованість особистості), мезорівні (формування особистісних якостей), 

мікрорівні (формування стратегій і тактик діяльності та мислення)» [130, 

с. 70]. Цей особистісний феномен є основою для розвитку здібностей і 

водночас результатом їх розвитку, що зумовлює відмінності в поглядах 

науковців на способи її діагностування й можливості розвитку [130, с. 70]. 

Зазначимо, що в дисертації з урахуванням різних точок зору науковців 

зроблено висновок про те, що обдарованість – це особистісне утворення 

людини, яке дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, 

вищому від умовного «середнього». Цей особистісний феномен є не просто 

сукупністю, комплексом відповідних здібностей, він являє собою специфічне  

поєднання здібностей, інтересів, потреб людини, тобто є результатом 

взаємодії різних факторів.  

Як було встановлено раніше, для відображення більш високого рівня 

здібностей людини науковці застосовують поняття «талант». Різні 

визначення цього поняття подано в таблиці 1.3.     

Таблиця 1.3   

Визначення поняття «талант» у науковій літературі 

Визначення поняття «талант» Автор, джерело 

1 2 
Високий рівень обдарованості, вищі здібності людини до 

певного виду діяльності; видатні здібності в одній чи кількох 

галузях діяльності; здібності, що виявляються в суспільно 

визнаних продуктах     

Б. Кассен, 

П. М’ясоїд  

[69; 129] 

Поєднання здібностей, які дають людині змогу успішно, само- О. Антонова, О. Бон- 



69 
 

 

Продовж. табл. 1.3   

1 2 
стійно й оригінально виконувати певну складну діяльність  дарчук, Л. Бондарчук  

[11; 28] 

Якісно вищий рівень здібностей людини, передумовою розвитку 

якого є задатки, що можуть перетворюватися на реальність за 

наявності сприятливих соціальних чинників; поєднання різного 

ступеня генетичної обдарованості з працею 

С. Гончаренко [55] 

Високий рівень обдарованості, природний хист людини до 

певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до 

діяльності в якійсь галузі та вміння, котрі розвиваються з 

набуттям навичок і досвіду; високий рівень розвитку спеціальних 

здібностей, що дають людині змогу успішно, самостійно й 

оригінально виконати певну складну діяльність, а також отримати 

її продукт, який вирізняється новизною, високим рівнем 

досконалості й суспільної значимістю 

О. Скрипченко, 

Л. Долинська, 

З. Огороднійчук, 

Т. Лисянська, А. Па-

лій, С. Сисоєва 

[74; 159; 201] 

Актуальна діяльність з екстраординарними досягненнями Р. Семенова [196] 

Можливість творчих успіхів, передумова майстерності, але ще 

далеко не сама майстерність 

Н. Поліхун [170] 

Високий рівень здібностей людини до певної діяльності, який 

виявляється в оригінальності та новизні підходу, супроводжується 

досягненнями найбільш високих результатів у цій сфері 

Т. Дуткевич [67] 

 

Одна з вищих форм низки творчих здібностей, своєрідно 

інтегрованих у структурі особистості; система якостей, 

властивостей особистості, які дають їй змогу досягати значних 

успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності  

В. Моляко  

[135–142] 

 

 

Зокрема, В. Моляко сформулював такі важливі положення: талант 

розвивається в позитивних соціальних умовах, проте його розвиток не 

виключає появу різнорівневих конфліктів у системі взаємодії середовища й 

особистості, які можуть повністю нейтралізувати її творчу активність;  

призначення таланту обумовлені рівнем свідомості, сферою потреб, 

спрямованістю, ціннісними орієнтаціями людини; у психологічному ракурсі 

визначальними в структурі талановитої особистості є тенденції до створення 

оригінальних продуктів у різних видах діяльності; творча сутність таланту 

вирізняється через реалізацію творчих стратегій, що передбачає 

реконструювання окремих комбінацій, аналогій як механізмів розумової 

діяльності високоздібної людини; досягнення рівня таланту є можливим 

тільки для особистості, яка систематично здійснює творчу діяльність та 

володіє необхідними для цього яскраво вираженими здібностями [137]. 
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Найвищий рівень розвиненості здібностей науковці  визначають як 

геніальність, хоча в розумінні цього феномена теж існують певні відмінності. 

Деякі з  тлумачень поняття «геніальність» наведено в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4   

Визначення поняття «геніальність» у науковій літературі 

Визначення поняття «геніальність» Автор, джерело 

1 2 

Найвищий рівень здібностей, відкриття нових напрямків, шляхів у 

галузі наукових досліджень, техніки, мистецтва 

Т. Дуткевич 

[67] 

Найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини С. Гончаренко 

[55] 

Здатність отримувати результати в певній сфері діяльності, які 

зумовлюють корінні зрушення, впливають на діяльність інших 

людей протягом тривалого часу      

А. Палій  

[159] 

Найвищий ступінь прояву творчих сил людини, котрий 

передбачає вроджену здатність до продуктивної діяльності в тій чи 

тій галузі за універсальності обдарування; здатність  людини до 

творчості та оцінки її результатів, причому ця оцінка базується на 

творчій поведінці індивіда, котра, як глибоко особистісна, стає 

суспільним надбанням і зумовлює непередбачувані та глибокі 

зміни в культурі  

Р. Семенова [194] 

Найвищий рівень розвитку здібностей, який визначає появу 

творів, що мають історичне значення в житті суспільства, 

засвідчують настання нової ери в розвитку культури, науки та 

науково-технічного прогресу  

Л. Левчук, 

Д. Кучерюк, 

В. Панченко,  

Є. Рапацевич  

[68; 204] 

Інтеграція природних, соціальних, психологічних, когнітивних 

форм буття генія в особливу якість, яка формує його здатність 

створювати принципово нові, позитивно значущі духовні, 

технологічні та матеріальні явища; найвищий ступінь прояву 

творчих сил людини  

С. Аверинцев, 

Е. Араб-огли, 

Л. Ілічов,  

М. Нассонов  

[151; 152; 231] 

Системна характеристика особистості, що свідчить про її 

найоригінальніші досягнення, про дуже суттєве переважання нею 

рівня звичайної, творчої й навіть талановитої діяльності 

В. Бажанюк, В. Ка-

мишин, А. Міт-

лош, В. Моляко  

[140–142; 178] 

Вищий рівень творчих проявів людини, що відображається 

у творчості, яка має видатне значення для життя суспільства 

О. Антонова [7] 

 

Як установлено в дослідженні, геніальність заявляє про себе в колі 

пересічних людей радикальним розривом із попередніми традиціями, 

звичаями, настановами, нормами й когнітивними навичками, а також 

пропонуванням принципово нових підходів до розв’язання складних проблем 

у різних галузях науки. Причому вирішальне значення в підвищеній творчій  
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віддачі генія відіграє не тільки його надзвичайний природний дар, а сильно 

виявлене прагнення до реалізації своїх рішень, сильна установка на 

здійснення певної діяльності, що спонукає людину до неперервних пошуків 

[159; 194; 278]. У свою чергу, генія можна сприймати як відкривача раніше 

невідомого, творця чогось нового, що зумовлене його особистими 

переживаннями та прагненнями [159; 194; 278], тобто ця людина перебуває 

«в авангарді пізнавальної діяльності» [151, с. 3]. У геніїв спостерігають такі 

особливості, як підвищений тонус, висока здатність до концентрації, потужні 

життєві сили. За висновками вчених, особливості обміну речовин та 

гормонального балансу організму геніальної особистості теж можуть 

забезпечувати надзвичайно високу продуктивність її праці [152; 159; 194].  

Як вважає М. Нассонов, типовими ознаками феноменів геніальності 

й генія є також такі: творча уява, натхнення, оригінальність, воля, 

захопленість, підвищена чутливість до факторів зовнішнього середовища, 

внутрішнє відчуття свободи тощо. Очевидно, що названі якості значною 

мірою притаманні будь-якій творчій особистості. Однак тільки в генія 

взаємодія цих здібностей, процесів і особливостей зумовлює «синергетичний 

результат появи нового змісту у відповідній сфері діяльності» [151, с. 9].  

Інакше кажучи, саме на рівні генія відбувається інтеграція цих властивостей 

у нову якість, що зумовлює його спроможність створювати нові, значущі для 

людства духовні, технологічні чи матеріальні явища [там же].  

Автор також наголошує, що генієві від природи дано своєрідний 

«каркас» видатних задатків, які розвиваються в діяльності та сприяють 

набуттю цінного для людини досвіду, причому вона приймає рішення 

самостійно. Тому здається, що геній узагалі діє автономно. Насправді це не 

так, адже геніальність породжується суспільством, яке спонукає генія шукати 

нове розуміння подій чи явищ буття, тобто його творить соціум. Геній 

з’являється в суспільстві тоді, коли виникає потреба в його творчості, адже 

саме така потреба визначає здатність людей сприймати ідеї геніальної 
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людини та прислухатися до них. Як з’ясовано, зазвичай геніальні особистості 

проявляли свою велич саме в ті історичні періоди, коли людство переживало 

кризи чи соціальні потрясіння [там же]. Водночас варто пригадати, що ідеї 

багатьох геніїв випереджали свій час, тому вони стали зрозумілими та були 

оцінені людством тільки посмертно.   

Зауважимо, що під час проведення дослідження значну увагу було 

приділено аналізу наукових праць, у яких дослідники зіставляли поняття 

«обдарованість», «талант» і «геніальність». Так, Т. Дуткевич пояснює, що 

талант відрізняється від обдарованості «наявністю вагомих, яскраво 

індивідуальних результатів діяльності» [67, с. 122]. На думку автора, якщо 

під обдарованістю розуміють більшою мірою можливість майбутніх 

досягнень, то про талант людини можна говорити тільки в тому разі, коли 

вона досягла певних суттєвих результатів, тобто талант проявляється у 

створенні чогось нового «у межах вже існуючих шляхів і напрямів людського 

досвіду: науки, техніки, мистецтва» [там же].  

Визначаючи різницю між змістом понять «обдарований» 

і «талановитий», Ю. Гільбух, пояснював, що ці терміни за спільного 

вживання виступають як рід і вид. Адже кожна талановита людина водночас 

обов’язково є обдарованою, проте не кожну обдаровану людину можна 

назвати талановитою. При цьому тільки деяким обдарованим дітям із часом 

вдається досягнути рівня талановитості [52, с. 12].   

С. Гончаренко зазначає, що відмінність геніальності від таланту 

полягає «в ступені обдарованості і, головне, в суспільній значущості 

творчості: геній створює нову епоху у своїй галузі» [55, с. 65]. Науковець 

підкреслює, що для геніальності характерні надзвичайна працездатність, 

творча продуктивність, критичне використання доробків минулого й разом із 

тим готовність подолання людиною застарілих стереотипів, створення нових 

видатних цінностей у різних галузях життєдіяльності [там же]. 
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Також визначено, що талант відображає високий ступінь розвитку 

здібностей зазвичай в одній царині діяльності, результати якої відзначаються 

високою якістю, новизною, оригінальністю,  хоча нерідкими є випадки, коли 

талановита людина демонструє високі здібності й в інших сферах. Людина 

зможе проявити свій талант тільки шляхом докладання активних зусиль у 

відповідній царині, тобто його можна розвинути [204; 236].  

Своєю чергою, геніальність – це найвищий ступінь розвитку таланту, 

причому вона проявляється зазвичай у різних сферах діяльності особистості. 

Геніальність пов’язана з такими феноменами, як творче натхнення, 

новаторство, непересічність, найвищий рівень прояву продуктивності 

моделювання рішень та їх реалізації порівняно з більшістю інших людей. 

Також геніальність характеризується підвищеною творчою продуктивністю, 

опануванням культурного спадку минулого та водночас подоланням 

застарілих норм і традицій. Головною ознакою геніальності є те, що вона 

передбачає зміну традиційного погляду на світоустрій, а як наслідок – геній 

значною мірою впливає на подальшу історію людства. Ідеї геніальної 

людини є непередбачуваними та часто не віднаходять схвалення з боку його 

сучасників. Очевидно, що тільки незначна кількість людей належить до 

числа геніїв, причому переважна більшість із них демонструє свою 

надзвичайні здібності ще в ранньому дитинстві [204; 236].  

У дослідженні також установлено, що геніальність логічно 

незбагненна. Усі спроби науковців виокремити специфічні психологічні чи 

психопатологічні риси геніальності закінчились невдачею, адже з 

психологічної точки зору не існує принципових відмінностей між творчим 

процесом генія та інших обдарованих людей [236, с. 115].  

Отже, можна підсумувати, що рівні розвиненості здібностей 

укладаються в таку ієрархічну послідовність: задатки – здібності – 

обдарованість – талант – геніальність.  
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Як з’ясовано на підставі вивчення наукової літератури [4; 130; 166; 243 

тощо], серед різних груп здібностей особливе місце посідають 

інтелектуальні, які мають відношення практично до всіх інших груп 

здібностей. Своєю чергою, це вимагає уточнення змісту самого поняття 

«інтелект» (від лат. intellectus – розуміння й пізнання). Різні підходи 

науковців до розкриття сутності цього феномена наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Підходи науковців до визначення поняття «інтелект» 

Визначення поняття «інтелект» Автор, 

джерело 

1 2 

Знання, які існують лише тоді, коли в процесі взаємодії суб’єкта з 

об’єктом мають місце різні відхилення та коли зростають просторово- 

часові відстані між суб’єктом і об’єктами; «прогресуюча зворотність 

мобільних психічних структур» 

Ж. Піаже  

[166; 167]   

Форма організації індивідуального ментального досвіду у вигляді 

наявних ментальних структур, породжуваного ними ментального 

простору відображення й ментальних репрезентацій явищ, які будуються 

в межах цього простору; система психічних механізмів, що зумовлюють 

можливість побудови «всередині» індивідуума суб’єктивної картини 

того, що відбувається 

М. Холодна  

[243; 244]   

Певний ступінь здатності до мислення, тобто здатності людини 

розв’язувати завдання та проблеми відповідної складності 

М. Варій [34]   

Складне, багатоаспектне, інтегроване психологічне явище, що об’єднує 

у своїй структурі когнітивні й особистісні властивості особистості та 

спрямоване на набуття й застосування знань і досвіду в побудові 

логічних схем та розумових операцій з подальшим їх використанням у 

процесі мислення під час знаходження правильних шляхів розв’язання 

проблемної ситуації  

С. Єфименко 

[70]   

Сукупність розумових здібностей людини; пізнавальна спроможність, 

властивість, співвідношення і способи використання об’єктів та їх 

властивостей, застосування яких забезпечує виконання поставлених 

завдань, розв’язання проблем; інтегральна й високодиференційована 

здатність до мислення, раціонального пізнання; основний засіб 

мислення; універсальна тренованість мозку 

Г. Андрєєв,  

В. Крамаренко, 

В. Москалець,  

В. Нікітін, 

В. Радул  

[104; 145; 

205]   

Загальна здатність до пізнання, розуміння й розв’язання проблем, що  

визначає успішність будь-якої діяльності і є основою інших здібностей; 

система всіх пізнавальних здібностей індивіда: відчуття, сприйняття, 

пам’яті, мислення, уяви; здатність до розв’язання проблем «подумки», 

без проб і помилок; здатність до планування, організації й контролю 

своєї діяльності з досягнення мети 

Є. Зеленов, 
В. Зінченко,                                                 

В. Дружинін, 

Б. Мещеряков 

[64; 77; 174] 

Складна розумова діяльність, що характеризується єдністю 

міжфункціональних зв’язків пізнавальних функцій різного рівня 

(зокрема, психомоторики, пам’яті, уваги, мислення) 

Б. Ананьєв  

[4]   



75 
 

 

Продовж. табл. 1.5 

1 2 

Суб’єктивна здатність живих істот здійснювати соціально-орієнтовану 

діяльність, що виражається в пристосуванні до середовища, його творчій 

зміні  

В. Шинкарук 

[237]   

Цілісне інтегроване психічне утворення, яке забезпечує породження, 

конструювання і перебудову особистісних ментальних моделей світу   

М. Смульсон 

[203]   

 

З урахуванням різних точок зору з цього питання в дисертації під 

інтелектом розуміємо здатність людини до мислення, зокрема до здійснення 

пізнання й розв’язання проблем. На підставі цього можна перейти до 

розкриття сутності поняття інтелектуальних здібностей.  

Так, В. Доротюк під інтелектуальними здібностями розуміє ті 

глобальні психічні утворення, які визначають адаптаційні можливості 

людини та інтелектуальний напрям її діяльності. На думку авторки, загальні 

інтелектуальні здібності проявляються в спроможності людини швидко 

засвоювати нові знання та ефективно використовувати їх у своїй практичній 

діяльності. Досягнення людини визначаються системою здобутих знань, що 

в кінцевому підсумку засвідчує високий рівень якості виконання відповідної 

діяльності [62, с. 8]. 

Н. Завгородня під інтелектуальними (розумовими) здібностями розуміє 

здатність людини «ефективно виконувати інтелектуальну роботу, що 

потребує тривалої пізнавальної напруги» [73, с. 9]. Зокрема, це вимагає 

приділення значної уваги об’єктам інтелектуальних операцій 

(спостереження, запам’ятовування, аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація тощо) [там же].  

Як вважають М. Олешков і В. Уваров, інтелектуальні здібності – це 

особливості людини,  що формують її індивідуальний спосіб мислення. У 

свою чергу, він впливає на саморозвиток особистості й обумовлює 

своєрідний характер життєдіяльності в цілому [155, c. 48].  

У дисертації визначено, що інтелектуальні здібності – це  розумові 

особливості людини, що дають їй змогу успішно вирішувати різні 
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інтелектуальні завдання, тобто знаходити, опрацьовувати, аналізувати й 

усвідомлено оцінювати інформацію з різних джерел та на цій підставі 

ухвалювати добре обдумані рішення й реалізувати їх на практиці.  

Очевидно, що інтелектуальні здібності можуть виступати в різних 

формах: явній чи завуальованій, актуальній чи потенційній тощо. Ці  

здібності тісно пов’язані з іншими групами здібностей та потрібні кожній 

людини. Також зауважимо, що за рівнем розвиненості інтелектуальних 

здібностей їх можна розташувати в такій ієрархічній послідовності: 

інтелектуальні задатки – інтелектуальні здібності – високорозвинені 

інтелектуальні здібності, які на вищих щаблях свого розвитку можуть 

виступати як інтелектуальна обдарованість, талант чи навіть  геніальність.  

Як підкреслюється в науковій літературі, інтелектуальні здібності 

людини розвиваються під час розумової діяльності, що являє собою 

цілеспрямований процес переробки інформації, тобто опрацювання і 

класифікацію знань, навичок, умінь, досвіду, нових установок, ціннісних 

орієнтацій, а також їх обґрунтовування. Крім того, здійснення розумової 

діяльності сприяє вдосконаленню пізнавальної поведінкової програми 

особистості, подальшому розвитку її інтелекту, стабілізації розумових 

здібностей як запоруки успішного вирішення майбутніх завдань [8; 73]. 

Визначення понятійно-термінологічного поля дослідження 

(відображено в авторських працях [217; 223]) дозволило відійти від 

різноманітності тлумачень науковцями його ключових понять та забезпечити 

однозначність в їх використанні під час проведення подальшого наукового 

пошуку.      

 

1.3. Стан розробленості проблеми навчання інтелектуально здібних 

учнів основної школи в сучасній педагогічній теорії та практиці 

Як визначено в дослідженні, здібності є динамічно змінними 

характеристиками людини. Їх розвиток відбувається найбільш інтенсивно в 
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шкільні роки в процесі виконання особистістю різних видів діяльності, 

причому цей процес тісно пов’язаний із формуванням інших її властивостей 

та якостей.   

У світлі цього В. Крутецький зазначав, що про наявність певних 

здібностей дитини можна говорити тільки на підставі спостережень у процесі 

виконання нею відповідної діяльності. І навіть більше: усі здібності  

розвиваються тільки в процесі здійснення нею спеціально організованої 

діяльності, зокрема під впливом навчання й виховання [106, с.  208]. 

 Н. Лейтес теж стверджував, що найважливішим етапом для розвитку 

здібностей людини є період дитинства, однак результативність цього процесу 

значною мірою залежить від того, наскільки педагогічно виправдано 

організована її діяльність [119; 121]. Причому автор стверджував, що 

здібностями слід вважати тільки ті властивості індивіда, які, проявляючись у 

відповідний сензитивний період його розвитку, не зникають і під час 

переходу до нового вікового періоду. Тому чим триваліше виявляються певні 

особливості й чим старшим є учень, тим «більше підстав віднести риси, які 

спостерігаються, на рахунок його здібностей, що формуються» [119, с. 247].  

У науковій літературі також підкреслено, що здібності як індивідуальні 

властивості особистості є суб’єктивними умовами успішного здійснення нею 

певної діяльності, причому вони значною мірою залежать від сформованих 

знань, умінь, навичок і впливають на процес їх подальшого вдосконалення. 

Однак не можна ототожнювати комплекс знань, умінь та навичок зі 

здібностями школяра, а тому некоректно сприймати демонстрацію низького 

рівня знань та вмінь у певній галузі показником того, що в нього немає 

відповідних здібностей [54; 106]. 

Розкриваючи механізм розвитку здібностей особистості в дитячому 

віці, Л. Виготський пояснював: цей процес відбувається на тлі поступового 

ускладнення форм її поведінки та діяльності [44; 47]. Причому формування 

здібностей школяра, а також його особистості в цілому загалом відбувається 
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успішно тільки в тому разі, коли «процеси розвитку не збігаються з 

процесами навчання», а йдуть слідом за ними [45, с. 77]. Це дає змогу 

створити так звану зону «найближчого розвитку», що відображає відстань 

між рівнем актуального розвитку учня (визначається за допомогою 

самостійно виконаних ним завдань) і рівнем його можливого розвитку 

(визначається за допомогою завдань, які він виконує під керівництвом 

учителя) [43, с. 379,  380].  

За висновками Л. Виготського, школа забезпечуватиме ефективний 

розвиток учнів і, зокрема, їхніх здібностей тільки в тому разі, якщо освітній 

процес буде будуватися на основі прогнозування подальших психічних змін 

кожної особистості з урахуванням рівня її актуального розвитку та зони 

«найближчого розвитку». При цьому подальша динаміка розумового 

розвитку й навчальної успішності учнів визначаються не стільки наявними в 

них здібностями та вже сформованими функціями, скільки тими функціями, 

які перебувають у стадії «дозрівання» [43, с. 379, 382–383].  

Очевидно, що освітній процес у школі має бути організований у такий 

спосіб, щоб забезпечити різнобічний розвиток кожного учня, його 

особистісне становлення. При цьому особливої значущості сьогодні 

набувають питання виявлення й створення оптимальних передумов для 

навчання, виховання та всебічного розвитку високоздібних учнів.  

Під час проведення наукового пошуку також визначено, що особливо 

важливим етапом у розвитку інтелектуальних здібностей є отроцтво (період 

життя людини між 10-15 роками). Адже саме в період так званої кризи 

підліткового віку, який пов’язаний з навчанням учня в основній школі (5–9 

класи), його здібності зазнають суттєвої перебудови. Окрім того, саме в 

підлітковому віці відбувається формування основних властивостей та 

якостей особистості. Очевидно, що залежно від умов середовища, у якому 

відбувається її розвиток, можуть формуватися відповідні особистісні 
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характеристики, що сприятимуть чи, навпаки, перешкоджатимуть 

становленню обдарованості [31; 60; 78; 124; 173; 238; 251].  

Так, у разі дії сприятливих зовнішніх факторів на школярів 

підліткового віку в них спостерігають активний розвиток розумових 

здібностей. Цей факт набуває особливого значення у світлі того, що в 

науковій літературі отроцтво визначено як сенситивний етап для формування 

інтелектуальних здібностей особистості. Водночас науковці (О. Буров, 

Н. Вінник, В. Рибалка, Н. Фостик, О. Шевчишена та ін.) визначили, що за дії 

несприятливих зовнішніх факторів розвиток інтелектуальних здібностей 

підлітків значно сповільнюється, а під дією сильних негативних впливів ці 

здібності взагалі можуть майже повністю зникнути [60; 184; 233; 251].  

У дослідженні визначено, що педагоги під час здійснення взаємодії з 

підлітками насамперед мають ураховувати їхні загальні вікові особливості, 

бо  закономірності розвитку людини, що характеризують основні механізми 

й етапи здійснення цього процесу, поширюються як на пересічних, так і на 

високоздібних школярів. Як підкреслював Л. Виготський, неприпустимо   

ігнорувати в роботі з високоздібними учнями загальних законів педагогіки, 

які діють у навчанні та вихованні школярів різних категорій [46, с. 347]. 

У процесі наукових розвідок установлено, що підлітковий вік є 

перехідним етапом у житті людини від дитинства до дорослості. У цьому віці 

учень зазнає суттєвих анатомо-фізіологічних, психічних та соціальних змін, 

які необхідно враховувати в процесі організації та здійснення освітнього 

процесу. Зокрема, на цьому етапі відбувається активна анатомо-фізіологічна 

перебудова організму, що характеризується бурхливістю й нерівномірністю. 

Центральним фактором фізичного розвитку підлітка є те, що отроцтво 

пов’язане зі статевим дозріванням організму людини. Однак активна 

перебудова організму в цьому віці часто зумовлює виникнення певних 

порушень у діяльності нервової системи учня. Унаслідок цього він виявляє 

високу збудливість, агресивність, нервозність, грубість у стосунках з іншими 
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людьми. У свою чергу, це значно ускладнює  можливість успішної взаємодії 

підлітків з однокласниками й учителями та провокують виникнення різних 

конфліктних ситуацій [113;106; 119; 156; 169; 185; 193; 264].  

На етапі навчання учнів в основній школі в них також спостерігають 

суттєві психічні зміни. Зокрема, у ці роки підвищується ресурс нервової 

системи людини відносно процесів збудження й гальмування, значно зростає 

сензитивна чутливість, суттєво ускладняються функції мислення, пам’яті, 

спостережливості, уваги, уяви, активно формується здатність активно й 

самостійно мислити. У світлі цього у школярів підліткового віку зростає 

сприйнятливість до різних аспектів навчання, активізується потреба в 

здійсненні самостійного пізнання дійсності поза межами школами. Водночас 

в основній школі загалом спостерігають зниження пізнавальної мотивації 

школярів. Усвідомлене позитивне ставлення до навчання виникає тільки в 

тому разі, коли запропонований навчальний матеріал перебуває в зоні 

пізнавальних потреб учня. Зниження інтересу до навчання в середніх класах 

спричинене також тим, що в підлітків часто спостерігають несформованість 

навчальної діяльності [50; 38; 107; 175; 193].  

Зауважимо, що на етапі навчання в основній школі в учнів 

відбуваються також значні зміни в соціальній сфері. Переважно важливу 

роль в особистісному формуванні підлітків відіграє інтимно-особистісне 

спілкування з  однолітками та учнями старшого віку. При цьому емоційна 

стабільність підлітка залежить переважно від його статусу в референтній 

групі, ставлення її членів до нього. Слід також відзначити, що недостатня 

соціальна зрілість, нестача життєвого досвіду учнів цього віку негативно 

впливає на взаємодію з учителями й іншими школярами та нерідко стає 

причиною виникнення конфліктних ситуацій із ними [37; 106; 148; 156; 175; 

182; 193]. 

  За результатами досліджень, розвиток інтелектуальних здібностей 

учнів підліткового віку теж значною мірою залежить від особливостей 
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їхнього соціального оточення. Ученими також установлено, що криза 

підліткового віку минає для підлітка менш болісно, якщо він має певні сталі 

інтереси в тій чи тій науковій сфері або виді діяльності чи стійкі мотиви 

поведінки  [25; 94; 148]. 

Важливо констатувати, що в межах отроцтва вікові характеристики 

людини не залишаються незмінними. Тому дехто з науковців вважає за 

доцільне виокремити в межах цього етапу певні вікові періоди, причому  

висловлюючи різні точки зору з цього питання [20; 82; 185; 198; 233-235]. Як 

установлено, найбільш поширеною серед учених є позиція, відповідно до 

якої вік отроцтва поділяють на два періоди: молодші підлітки (10–13 років) 

та старші підлітки (14–15 років) [82; 185; 198]. Приєднуючись до 

прихильників саме цієї позиції, вважаємо за необхідне схарактеризувати 

кожен із визначених періодів більш докладно.  

У науковій літературі наголошено, що перший з окреслених періодів 

характеризується найбільш інтенсивними змінами у фізичному розвитку 

людини. У цьому віці активність статевих залоз відстає від розвитку 

ендокринних центрів, що зумовлює неврівноваженість центральної нервової 

системи школяра, причому процеси збудження переважають над 

гальмуванням. Унаслідок цього в молодших підлітків спостерігають 

підвищену збудливість, гіперактивність, емоційну нестабільність, порушення 

дисципліни та навіть прояви агресивності. Центральними новоутвореннями 

вказаного вікового періоду є почуття дорослості та прагнення активно 

обстоювати право на самостійне приймання рішень, а також потреба в 

спілкуванні з ровесниками. Характерними рисами молодших підлітків є 

також занурення у внутрішній світ, сприйнятливість до засвоєння норм і 

способів поведінки, які домінують серед дорослих людей [85; 90; 175]. 

У контексті порушеної проблеми дослідження слід зауважити, що 

в молодших підлітків відбувається активне формування нового рівня 

мислення, пам’яті, вибіркової та стійкої уваги. Зокрема, школярі стають 
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здатними на аналітико-синтетичне сприйняття предметів і явищ, самостійне 

мислення, розмірковування над підсильними для них проблемами, 

формулювання самостійних висновків. Цей час характеризується розвитком 

широкого спектру здібностей та інтересів. Важливо також зазначити, що 

молодші підлітки прагнуть і спроможні здійснювати рефлексію власних 

здібностей та вчинків, демонструють первинні навички самоаналізу та 

самоконтролю, а також прагнення до самостійності й особистісної автономії 

[18; 85; 90; 175; 246]. 

У дослідженні визначено, що в старшому підлітковому віці найбільш 

високими темпами формуються особистісні новоутворення школярів. Вони  

стають більш дорослими, відповідальними й самостійними. Для учнів 8–9 

класів прагнення здобути гідне становище в класі, домогтися визнання з боку 

однокласників має, як і в попередні роки, мотиваційну цінність, проте 

набагато меншу, ніж для учнів 5–7 класів. Окрім того, в указаному віці 

починає руйнуватися внутрішньогрупове спілкування з ровесниками, проте 

воднораз відбувається диференціація й поглиблення дружніх стосунків з 

однолітками на підставі емоційної та духовної близькості. Для старших 

підлітків також суттєво підвищується порівняно з іншими віковими 

проміжками значення тісних емоційних контактів та інтенсивної соціалізації, 

що змінює характерне для молодших підлітків протиставлення себе 

дорослим з оточення [175; 185; 235].  

Як підкреслено в науковій літературі, у віці 14–17 років накопиченого 

підлітком життєвого досвіду ще недостатньо для успішної взаємодії з 

навколишнім світом, проте досвіду на рівні дорослої людини учень теж іще 

не набув. Усвідомлюючи цей факт, старші підлітки, на відміну від молодших, 

починають більше дослухатися до порад тих учителів, які мають в їхніх очах 

високий авторитет, а також демонструють прагнення до особистого 

спілкування з наставниками. Слід відзначити, що в старших підлітків 

інтереси набувають більш вибіркового та стійкого характеру, причому 
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спостерігають інтеграцію та включеність цих інтересів у загальну структуру 

рис особистості. Старший підлітковий вік є також важливим етапом розвитку 

розумових здібностей людини, при цьому її інтелектуальна діяльність 

набуває більшої самостійності й активності. Зокрема, учні із задоволенням 

беруть участь у різних видах дослідницької роботи. У цьому віці 

відбувається також активне формування в людини моральних якостей і 

переконань [82; 144; 146; 158; 185; 199].  

Слід також зазначити, що для створення оптимальних передумов для 

розвитку інтелектуально здібних учнів середніх класів необхідно 

враховувати висновки вчених щодо визначення провідної діяльності для 

школярів цього віку. Адже завдяки цій діяльності в людини виникають 

специфічні для конкретного вікового етапу новоутворення [46, с. 347]. Однак 

з’ясовано, що погляди науковців щодо визначення провідної для підлітків 

діяльності мають певні відмінності.  

Так, Д. Ельконін спочатку вважав, що для людини підліткового віку 

провідною діяльністю є спілкування [258, с. 17], а в більш пізніх працях –  

навчальна діяльність [258; 265]. На думку А. Крилова та співавторів його  

праці, для школярів будь-якого віку провідною є саме навчальна діяльність 

[175, с. 225] Д. Фельдштейн зазначав, що провідною для підлітків є 

розгорнута суспільно-корисна праця [234, с. 109]. А. Петровський узагалі 

досить скептично ставився до ідеї існування провідної для певного віку 

діяльності. Він стверджував, що розвиток особистості слід розглядати крізь 

призму дії діалектичної закономірності єдності безперервності й 

уривчастості [163; 164].  

Однак ми вважаємо недоцільним відмовлятися від ідеї провідної 

діяльності. Адже, як справедливо підкреслював Д. Ельконін, поняття 

провідної діяльності дає змогу сконцентрувати увагу саме на тих  

компонентах, які виконують роль найважливіших у конкретний момент 

розвитку особистості [264, с. 16]. Розвиваючи цю ідею, М. Вересов відзначає, 
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що провідну діяльність слід сприймати як «провідний компонент розвитку 

(реорганізації) усієї системи діяльностей дитини» [35, с. 84].    

Як наголошується в науковій літературі, зміна провідної діяльності 

людини знаменує подолання нею відповідної вікової кризи, а як наслідок –  

перехід учня на наступний етап розвитку. При цьому зміну провідних видів 

діяльності на різних етапах вікового розвитку особи не можна представляти 

як простий, однолінійний процес, адже на кожному такому етапі вона бере 

участь не тільки в провідній для цього етапу діяльності, але й у багатьох 

інших видах діяльності. Крім того, провідна діяльність автоматично не 

забезпечує очікувані новоутворення в структурі особистості. Отже, набагато 

більше значення в цьому ракурсі мають сама соціальна ситуація розвитку 

індивіда, що складається під час виконання певної діяльності, система 

стосунків між ним та середовищем, його ставлення до дійсності [35; 163; 

169]. 

На підставі викладеного вище зроблено висновок про те, що провідну 

роль у розвитку учнів підліткового віку відіграють навчальна діяльність та 

інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Однак ефективність цих 

видів діяльності як засобів розвитку школяра, формування його особистісних 

якостей значною мірою залежить від організації та змісту діяльності, у якій 

він бере участь. Варто також зазначити, що вчителі основної школи мають 

приділяти значну увагу виявленню рівня сформованості індивідуальних 

інтелектуальних здібностей кожного учня та створенню оптимальних 

передумов для їх подальшого розвитку й навчання. Особливого значення це 

питання набуває для інтелектуально здібних школярів, що вимагає 

визначення характерних ознак підлітка, які свідчать про наявність у нього  

високих розумових здібностей.  

Як вважають О. Антонова, О. Антощак, І. Ганжала, Ю. Клименюк, 

Н. Ніколаєнко, високий рівень сформованості інтелектуальних здібностей 

особистості діагностують у тому випадку, якщо вона демонструє: гнучкість, 
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гостроту, продуктивність і оригінальність мислення, пізнавальну активність, 

різнобічну допитливість, високу концентрацію уваги, виняткову пам’ять, 

спостережливість, допитливість, швидкість і точність виконання розумових 

операцій, високу готовність до практичного здобуття потрібних знань, 

виняткові здібності до вирішення складних завдань, установку на творче 

виконання завдань [8; 15; 88].  

Т. Вовнянко до названих вище характерних ознак інтелектуально 

здібних учнів додає ще такі: прагнення до здійснення інтенсивної праці; 

бажання займатися різними цікавими справами, що часто безпосередньо не 

стосуються уроків; висока вимогливість до себе, гостра реакція на соціальну 

несправедливість; наполегливість у досягненні результату в галузях, які 

цікавлять учня; прагнення до здійснення творчого пошуку, визначення суті 

різних явищ та процесів, самостійного виконання різних видів діяльності;  

почуття гумору [40]. 

Американські вчені Д. Хаан і М. Кафф визначили такі базові для 

розумово розвиненого школяра інтелектуальні властивості: здатність швидко 

й легко засвоювати нову інформацію; сформованість умінь ясно й логічно 

міркувати, вирішувати складні завдання; спроможність оригінально мислити; 

здатність швидко запам’ятовувати інформацію; широкий кругозір, 

різнобічність інтересів, ерудованість; багатий словниковий запасв; висока 

допитливість;  випереджальний розвиток у навчанні порівняно з іншими 

учнями;  спостережливість, здатність швидко сприймати нову інформацію та 

реагувати на все нове [262]. 

На думку В. Доротюк, високі інтелектуальні здібності виявляються 

в значній швидкості опанування учнем інформації, повноті засвоєних ним 

знань, якості виконання навчальних завдань, розумінні причинно-

наслідкових залежностей між різними явищами, здатності узагальнювати 

явища й факти, концентрувати увагу [62, с. 8]. За В. Юркевич, про високі 

інтелектуальні здібності учня свідчить насамперед те, що він здатний добре 
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мислити, аналізувати, зіставляти факти, тобто виконувати складну розумову 

діяльність [269, с. 9–10].  

Доповнюючи наведені вище ідеї, науковці (О. Главник, В. Зоц, 

О. Кульчицька, В. Рибалка та ін.) також підкреслюють, що 

високоінтелектуальні учні відзначаються жвавим мисленням, високим рівнем 

розвитку інтелекту, активним розумом, яскраво вираженою пізнавальною 

потребою й стійкістю системи основних інтересів, інформаційною 

поленезалежністю, рефлективністю, здатністю до тривалого підтримання 

розумового напруження та швидкого поновлення розумових зусиль, 

подолання дослідницької невизначеності, демонстрацією всеохопної 

цікавості [8; 109; 177; 184]. 

За поглядами В. Дружиніна й А. Доровського, інтелектуальна 

обдарованість як високий рівень розвиненості інтелектуальних здібностей 

людини проявляється на таких трьох рівнях: на рівні інтелектуальних 

здібностей, що виявляються в показниках інтелектуальної продуктивності, 

індивідуальної своєрідності, інтелектуальної діяльності та креативності; на 

рівні інтелектуального контролю, що вимагає виявлення метакогнітивних 

здібностей, пов’язаних з усвідомленням власних інтелектуальних якостей та 

сформованістю регулятивних процесів; на рівні інтелектуальних критеріїв, 

що відображають інтелектуальні інтенції особистості [61; 63].  

Вивчаючи інтелектуально здібних учнів саме підліткового віку, 

А. Гормін уточнює, що ці школярі зазвичай відрізняються від своїх 

однокласників більш високою сприйнятливістю до навчання, виявленням 

стійкої пізнавальної активності, широтою освітніх інтересів. Високоздібні 

підлітки швидше засвоюють навчальний матеріал, частіше виказують 

готовність до формулювання самостійних оцінних суджень щодо різних 

явищ чи подій, ніж більшість їхніх однолітків [56–58]. 

Доцільно також зауважити, що дослідники нерідко визначають учнів, 

які демонструють високий рівень здібностей у навчальній діяльності, як 
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«академічно здібних». Як уточнено в науковій літературі, академічні 

здібності – це індивідуальні особливості людини, що виявляються в її 

здатності реалізовувати власну інтелектуальну й моторну діяльність для 

засвоєння системи відповідних академічно вироблених операцій щодо 

здобування визначених знань. При цьому деякі академічно здібні учні 

демонструють здатність до навчання взагалі, деякі підвищені здібності 

виявляють  лише в одній чи кількох близьких освітніх галузях [3; 83].   

Як установлено в процесі наукових розвідок, здібним школярам 

притаманні не тільки сприятливі, але й несприятливі для успішного навчання 

й особистісної самореалізації характерні риси. Причому особливо яскраво це 

виявляється саме на етапі отроцтва через нерівномірність розвитку 

інтелектуальних здібностей та основних психічних властивостей і якостей 

особистості. Тому неправильно організований з педагогічної точки зору 

освітній процес може спровокувати виникнення у високоздібних учнів 

основної школи різних психічних, психосоматичних та навіть 

психопатологічних розладів, що є підставою для віднесення учнів указаної 

категорії до групи ризику. 

У науковій літературі визначено різні причини виникнення 

специфічних для високоздібних учнів труднощів та проблем. Так, 

неординарні можливості цих школярів, прагнення будувати власні гіпотези 

та теорії, які не узгоджуються з програмним навчальним матеріалом, можуть 

спричинити несхвалення з боку вчителів та глузування однокласників. Також 

здібні підлітки часто мають завищену самооцінку, що заважає їм із 

достатньою мірою критичності здійснювати рефлексію власних 

висловлювань чи дій, прислухатися до порад більш обізнаних у відповідних 

питаннях людей. Окрім того, високий рівень самооцінки високоздібного  

учня стимулює в нього підвищення вимог до себе й інших школярів та навіть 

до вчителів, що нерідко спричиняє виникнення в талановитої особистості 

сильних руйнівних переживань, зменшення її впевненості у власних силах, 
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провокує конфлікти з оточенням, а як наслідок – прояви захисної агресії. 

Зокрема, інтелектуально здібні підлітки часто демонструють поблажливе або 

навіть зневажливе ставлення до однокласників і педагогів, бажання жорстоко 

пожартувати над ними, категоричність суджень, нетерпимість і навіть 

свавілля [80; 84; 87; 176; 208].  

Оскільки високоздібні учні значно відрізняються між собою за 

відчуттям психічного благополуччя чи неблагополуччя, деякі з них можуть 

демонструвати, навпаки, занижену самооцінку. Як  наслідок, це негативно 

впливає на рівень навчальної мотивації школяра і мотивації щодо 

самореалізації, обмежує його соціальну активність, провокує відчуження й 

самоізоляцію. Негативно впливають на навчальний процес та розвиток 

інтелектуально здібних учнів також такі їхні типові риси, як тривожність 

у зв’язку з несхожістю на однолітків, розвинене почуття страху, емоційна 

незбалансованість. Унаслідок цього  інтелектуально обдаровані учні зазвичай 

стикаються з більш суттєвими проблемами соціальної адаптації, ніж їхні 

пересічні однолітки чи навіть здібні учні з нижчим рівнем розвиненості 

інтелекту [8; 56–58; 88; 153; 256; 281]. 

Зауважимо, що в науковій літературі часто порушують питання, чи 

корелює між собою рівень інтелектуальних здібностей учня та рівень його 

вихованості. Як визначено, деякі вчені вважають, що такий взаємозв’язок 

існує. Наприклад, М. Янковчук узагалі стверджує, що інтелектуальна 

обдарованість людини поєднує в собі високий інтелект, креативність і 

духовність. При цьому духовність автор сприймає як системотвірний чинник 

обдарованості [271, с. 48–54].  

Проте більшість науковців заперечує наявність лінійного зв’язку між 

високими інтелектуальними здібностями та вихованістю (моральністю) 

індивіда. Так, іще багато років тому С. Смайлс та В. Штерн писали про те, 

що розумові здібності індивіда не обов’язково корелюють із його 

характерологічними особливостями [202; 253]. Деякі сучасні дослідники теж 
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підкреслюють, що високі інтелектуальні здібності учня не тільки не є 

запорукою його вихованості, а й, навпаки, через наявність у нього названих 

характерних для цієї категорії молоді ознак часто ускладнюють процес 

виховання. Окрім того, у високоздібних учнів зазвичай змалку формується 

яскраво виражений внутрішній локус контролю. Тому вони часто не готові 

приймати нав’язані ззовні норми поведінки та цінності, узгоджувати власні 

та чужі інтереси. Унаслідок цього деякі з таких підлітків не тільки не 

відзначаються високим рівнем моральної культури, а й можуть навіть 

потрапити до складу злочинних угруповань та з часом зайняти в них 

лідерські позиції [153; 208; 239]. Тому можна зробити висновок, що 

ефективність педагогічної взаємодії з високоздібними підлітками залежить 

здебільшого від професійної компетентності вчителів, зокрема від рівня 

їхньої обізнаності в питаннях навчання, виховання й розвитку учнів цієї 

категорії.   

Як вважає О. Кулемзіна, у процесі здійснення освітнього процесу 

необхідно не тільки враховувати індивідуальні особливості учнів, але й  

максимально нейтралізувати ті фактори, що призводять до загасання їхніх 

здібностей. Серед цих чинників дослідниця насамперед наводить такі: 

інформаційне перевантаження школярів; спроби прямого розвитку 

інтелектуальних здібностей та креативності дитини за допомогою системи 

спеціальних вправ, завдань, тренінгів тощо; наявність у педагога 

неправильних вихідних установок, що здібна дитина – це обов’язково творча 

дитина, що обдарована дитина зобов’язана досягти екстраординарних 

інтелектуальних результатів; спонукання учнів до створення творчих 

проектів без урахування кризи креативності; недостатнє врахування 

пізнавальних інтересів, потреб, особистісних сенсів школяра, динаміки 

розвитку та унікальності його особистості в поєднанні з індивідуальними 

здібностями; надання талановитому учневі повної свободи дій, коли працює 

установка «роби, що тобі заманеться»; ігнорування інтелектуальної кризи 



90 
 

 

дитячої обдарованості, періодів спаду й спокою в інтелектуальній діяльності 

[108, с. 52–54]. 

У роботі з високоінтелектуальними учнями доцільно також 

ураховувати закони розвитку їхніх здібностей, які сформулювала 

В. Юркевич: 1) розвиток здібностей відбувається тільки в тій сфері, у якій 

дитина дістає позитивні емоції; 2) для розвитку здібностей особистості 

необхідно забезпечувати постійне підвищення складності її діяльності, 

причому як на уроці, так і в позаурочний час; 3) діяльність має розвивальний 

характер як для здібностей школяра, так і для його особистості в цілому 

тільки в тому разі, коли ця діяльність набуває для учня високої цінності (за 

внутрішньої мотивації) [266–269]. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що проведення однотипних та 

суворо регламентованих уроків у школі чинить негативний педагогічний 

вплив на розвиток усіх учнів. Проте найбільшої шкоди такі уроки завдають 

високоздібним школярам, негативно впливаючи на розвиток їхнього 

інтелектуального та творчого потенціалу. Це пояснюється насамперед тим, 

що вони не відчувають інтересу до репродуктивних форм навчальної 

діяльності й до змісту навчального матеріалу, який за рівнем порушених 

проблем розрахований на пересічних учнів. Окрім того, інтелектуально 

розвинені підлітки, навчаючись у класах, де більшість становлять учні з 

невисоким інтелектом, зазвичай намагаються не вирізнятися серед них і за 

ставленням до навчання, і за рівнем навчальних досягнень, оскільки бояться 

опинитися в соціальній ізоляції серед своїх однокласників, спровокувати 

глузування чи навіть переслідування з їхнього боку [11; 19; 54; 56–58; 86; 92; 

150; 201; 213; 215; 218; 219; 221–225; 247; 256].  

Важливо також зауважити, що для отримання високих оцінок здібним 

учням основної школи не треба докладати особливих зусиль. Якщо вчителі 

своєчасно не втручаються в цей процес і не активізують навчальну діяльність 

цих школярів, у тих поступово формується звичка працювати в півсили, 
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зникає бажання боротися з власними лінощами. Очевидно, що такий стиль 

навчання значно вповільнює формування інтелектуальних здібностей та 

соціально важливих якостей особистості, а також вельми ускладнює її 

подальший перехід до старшої школи. Тому важливо шукати оптимальні 

шляхи організації навчальної діяльності здібних школярів. Причому 

особливо актуальним це завдання є для учнів середніх класів.   

Як свідчать результати аналізу наукової літератури та практики роботи 

шкіл, сьогодні існують різні підходи до організації навчання інтелектуально 

здібних школярів, зокрема підліткового віку. Так, перший із них передбачає 

здійснення їхнього прискореного навчання. Відповідно до цього підходу, 

учні з високими здібностями навчаються за звичайними шкільними 

навчальними програмами, однак прискореними темпами. При цьому діти 

можуть «перескакувати» через класи або працювати за індивідуальними 

планами, опановуючи програми окремого класу (класів) екстерном. Це 

забезпечує засвоєння навчального матеріалу в оптимальному для них темпі й 

у результаті створює сприятливі умови для врахування прискореного 

інтелектуального розвитку таких дітей.  

Наприклад, прибічники цього підходу (А. Доровський, В. Лебедєва, 

В. Орлов, В. Панов, Л. Попова та ін.) вважають за можливе організовувати 

прискорене навчання високоздібних учнів через переведення їх у старші 

класи або використовувати в роботі з цим контингентом навчальні програми, 

які характеризуються прискореністю, кодифікованістю, ускладненістю, 

якісними перевагами порівняно з традиційними та сприяють розвитку 

абстрактного мислення школярів. Під час складання цих програм учені 

пропонують ураховувати насамперед такі загальні особливості високоздібних 

суб’єктів навчання: здатність швидко засвоювати матеріал; потребу 

зосередження та поглибленого дослідження проблем, що викликають 

зацікавленість; спроможність помічати, аналізувати й інтерпретувати цікаві 

факти тощо. Створені навчальні програми мають відрізнятися за змістом, 
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організацією, очікуваними результатами та середовищем навчального 

процесу. Наприклад, цього можна досягнути шляхом введення навчальних 

предметів, вивчення яких потребує міждисциплінарного підходу, а також 

розвитку здібностей учнів до здійснення самостійної освітньої діяльності [61; 

112; 161; 162; 172]. 

Серед недоліків поданого підходу слід відзначити те, що талановитий 

учень має опанувати в основному той самий обсяг навчального матеріалу, що 

й інші школярі, хоч і старшого віку, а це не сприяє інтенсивному розвитку 

його здібностей. Окрім того, результати проведених досліджень засвідчили, 

що навчання учня разом зі старшими школярами може спровокувати 

дисинхронію його розвитку (адже високоздібні підлітки випереджають свій 

вік, проте вони не відповідають за структурою інтелекту учням старшого 

віку), а це, своєю чергою, може мати серйозні негативні наслідки як для 

їхнього подальшого розвитку, так і для навчальної діяльності. Зазвичай 

талановитий учень почувається самотньо й некомфортно серед 

однокласників, інтереси яких значно відрізняються від його власних. Також 

складно спрогнозувати, якою мірою набагато молодший від інших випускник 

школи зможе пізніше адаптуватися до тієї нової соціальної реальності, у якій 

він буде змушений існувати після дострокового закінчення школи [231; 255].  

У цьому ракурсі доцільно послатися на думку фахівців (О. Запорожець, 

Н. Шумакова та ін.), які відзначали абсолютну цінність кожного вікового 

етапу для розвитку дитини, що зумовлює необхідність забезпечення 

найбільш  повного проживання нею всіх цих періодів. Згідно з позицією 

названих науковців, основним шляхом розвитку особистості має бути 

ампліфікація, а не штучна акселерація, котра передбачає форсоване навчання, 

а в результаті – скорочення самого періоду дитинства. При цьому сутність 

процесу ампліфікації полягає в широкому розгортанні й максимальному 

збагаченні змісту специфічно дитячих форм ігрової практичної та 

образотворчої діяльності, а також в активізації спілкування дітей як між 
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собою, так і з дорослими з метою формування психічних властивостей і 

якостей кожного учня [75; 213; 223–225; 255].  

Слід також ураховувати, що в дитячому віці відбувається інтенсивний, 

проте нерівномірний розвиток психіки, зокрема пізнавальних здібностей, а 

сама дитяча психічна система є чутливою й відкритою до змін та засвоєння 

значних обсягів інформації. У зв’язку з цим науковці (Н. Лейтес, О. Мазяр, 

Р. Семенова та ін.) відзначають, що здібності людини в дитячому віці є вкрай 

нестійкими. Більш того, у дитини розвиток емоційно-вольової й 

мотиваційно-ціннісної сфер у цей час відстає від темпів розвитку 

інтелектуальної. Тому установку деяких батьків та вчителів на формулу «чим 

раніше, тим краще» не можна вважати науково обґрунтованою. 

Пріоритетного значення в розвитку здібностей школяра набуває не їх 

спеціальне тренування, а збереження інтересу учня до успішно виконуваної 

діяльності (навіть у ситуації наявності зовнішніх перешкод та дефіциту 

особистісних ресурсів), недопущення вироблення в нього негативного 

ставлення до шкільного навчання загалом [120; 121; 130; 195].  

Інший виокремлений підхід до організації навчання академічно здібних 

учнів, зокрема  підліткового віку, ґрунтується на ідеї змістового збагачення 

цього процесу, тобто необхідності поглиблення чи розширення інформації з 

конкретних тем, проблем, навчальних предметів чи освітніх галузей, 

збільшення загального обсягу навчального матеріалу порівняно з 

традиційними уроками. Очевидно, що під час реалізації цього підходу можна 

забезпечити підвищене розумове навантаження здібних учнів та більш 

глибоке опанування навчальних предметів, створити сприятливі умови для 

врахування індивідуальних пізнавальних інтересів кожного з них.  

Слід також уточнити, що збагачення навчального матеріалу умовно 

поділяють на два види: вертикальне та горизонтальне. Горизонтальне 

збагачення являє собою посилення розвивальних можливостей уроку, 

використання індивідуальних програм, організацію гуртків, факультативів та 
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олімпіад. Вертикальне ж характеризується більш інтенсивними темпами 

досягнення найвищих пізнавальних рівнів з обраного предмета [9; 220].  

Наприклад, розширення процесу навчання можна забезпечувати 

шляхом організації профільної освіти, що дає змогу більш повно враховувати 

інтереси, схильності та здібності школярів шляхом внесення змін до 

структури, змісту та організації цього процесу. Однак такий вид прискорення 

навчання найкраще підходить для інтелектуально здібних учнів, які 

демонструють схильність до окремого навчального предмета чи певної галузі 

знань.  

Зауважимо, що профільна диференціація може здійснюватися на рівні 

окремих класів чи шкіл, причому такі профільні класи та школи створені  

практично в усіх містах та регіонах України. Наприклад, у м. Харкові 

функціонує багато профільних класів, гімназій, спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням окремих навчальних дисциплін чи освітніх галузей 

(зокрема, школи № 23, № 134 – з поглибленим вивченням німецької мови; 

№ 3, № 6, № 161 – з поглибленим вивченням англійської мови; № 109 – з 

поглибленим вивченням французької мови; № 11 – з поглибленим вивченням 

іноземної мови та математики; Харківський фізико-математичний ліцей 

№ 27 – з поглибленим вивченням фізики та математики тощо). Водночас слід 

констатувати, що поданий вище підхід забезпечує переважно збільшення 

обсягу навчальної інформації, яку академічно здібні учні засвоюють в тій чи 

тій сфері, що не може бути самоціллю в умовах сучасного інформаційного 

суспільства, коли відбувається динамічне оновлення інформації в усіх 

галузях знань [255, с. 44–45]. Унаслідок цього окреслений підхід не 

стимулює достатньою мірою особистісний розвиток дитини, а це має бути 

одним з основних завдань школи в руслі гуманістичної педагогіки. 

У світлі цього В. Юркевич відзначає, що потреба в розумовій 

діяльності є основною умовою розвитку високоздібного школяра, бо саме від 

цієї потреби залежить подальший розвиток його здібностей та вмінь. Своєю 
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чергою, власне пізнавальна потреба школярів формується в результаті 

отримання ними задоволення від виконаної розумової діяльності. Для 

реалізації цієї потреби людина має здобувати нові знання, причому для 

формування інтелектуально розвиненої особистості потрібно 

вдосконалювати її розумовий процес. Слід також зазначити, що школяр 

засвоює нові знання крізь призму своїх власних уявлень про навколишній 

світ, тому важливо пов’язувати їх засвоєння з позитивними емоціями, а це, у 

свою чергу, сприятиме актуалізації потреби здобувати нові знання [266–269].  

У цілому можна підсумувати, що визначені вище підходи до організації 

навчання академічно здібних учнів не можна вважати достатньо 

перспективними для сьогодення. Цей висновок підтверджують результати 

інших досліджень, у яких, зокрема, було визначено основні причини 

загасання інтелектуальних здібностей і навіть обдарованості в шкільному 

віці.  

Як установлено, розподіл школярів в однорідні класи (групи, потоки) 

за рівнем здібностей теж має свої позитивні й негативні аспекти. Серед 

основних переваг такого підходу можна відзначити: можливість обрання 

оптимального темпу навчання учнів відповідно до їхніх індивідуальних 

здібностей, створення сприятливих передумов для надання вчителями 

оптимальної педагогічної підтримки підліткам у процесі їх навчання. 

Водночас слід зауважити, що створені групи з часом знову стають 

неоднорідними, тому виникають нові проблеми, зумовлені внутрішньою 

диференціацією. Окрім того, у таких групах високоздібні учні зазвичай не 

почуваються комфортно через наявну конкуренцію та страх переведення до 

групи менш здібних школярів, а це негативно впливає на розвиток їхньої 

мотивації та й взагалі на процес особистісного формування учня [6; 9; 59]. 

До зазначеного підходу близьким є підхід, який передбачає створення 

спеціальних шкіл чи класів для академічно здібних учнів, адже вважається, 

що ці діти краще почуваються серед рівних за інтелектуальним розвитком 
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однолітків. Наприклад, відомою в країні є школа-інтернат «Обдарованість», у 

якій інтелектуально здібні учні основної та старшої шкіл із різних районів 

Харківської області поглиблено вивчають предмети природничо-

математичного та технологічного профілів. Проте поданий підхід теж має 

певні недоліки та обмеження. Адже перебування школярів у таких 

спеціальних школах, де створені певною мірою «тепличні» умови, значно 

ускладнює процес їх соціальної адаптації й навіть провокує соціальну 

дезінтеграцію, а навчання високоздібного підлітка ізольовано від звичайних, 

пересічних ровесників може мати серйозні негативні наслідки для його 

подальшого загального, соціального й емоційного розвитку [6; 9; 59]. 

Наступний підхід до організації освітнього процесу інтелектуально 

здібних учнів основної школи передбачає здійснення внутрішньої (рівневої) 

диференціації їхнього навчання, що враховує типологічні особливості учнів 

(інтереси, інтелектуальний потенціал, творчі здібності тощо). Цей підхід 

передбачає варіативний темп вивчення навчального матеріалу, 

диференціацію навчальних завдань, надання учням права вибору різних видів 

діяльності, а також визначення оптимального характеру й міри дозування 

допомоги вчителя в навчальній діяльності школярів [59; 71; 126; 230].  

Очевидно, що внутрішня диференціація навчального процесу значно  

ускладнює можливості педагога щодо створення оптимальних передумов для 

розвитку здібностей талановитих учнів. Водночас вона дає дітям змогу 

розвиватись у природному для них зовнішньому середовищі, набувати 

досвіду взаємодії з різними людьми. Крім того, такий підхід до організації 

навчання відповідає одній із провідних ідей гуманістичної педагогіки, згідно 

з якою всі школярі мають значний інтелектуальний потенціал. Тому вчителі 

повинні приділяти значну увагу інтелектуальному розвитку кожного учня. 

Як визначено в процесі проведення дослідження, найбільш 

перспективними для реалізації в сучасній школі є підходи до організації 

навчання інтелектуально здібних учнів на підставі впровадження стратегії 
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розвивальної освіти. Такий тип освіти можна реалізувати на практиці за 

допомогою навчальних програм різного характеру. Так, в освітньому процесі 

школи достатньо широко використовують навчальні програми, спрямовані на 

розвиток розумових здібностей, творчого та критичного мислення учнів. У 

роботі з академічно здібними школярами також застосовують спеціальні 

програми, орієнтовані на розвиток емоційно-особистісної сфери особистості, 

які допомагають попереджати виникнення в учнів відповідних проблем.  

Наприклад, до підходів, орієнтованих на творчий розвиток академічно 

здібних учнів, належить індивідуально-особистісний підхід до організації 

процесу навчання. Його реалізація передбачає максимальне врахування не 

тільки індивідуальних освітніх потреб кожного школяра, але і його задатків 

та можливостей, системи відношень із навколишнім середовищем. 

Підвищенню ефективності навчання інтелектуально здібних учнів сприяє 

також забезпечення проблемного викладу навчального матеріалу, що 

активізує процес особистісного розвитку школярів шляхом застосування 

вчителями дослідницьких методів в освітньому процесі; індивідуалізація 

цього процесу; створення й реалізація на практиці спеціальних міжшкільних 

курсів для високоздібних школярів; організація для них літних шкіл; 

передбачення гнучкості навчального розкладу для обдарованих школярів, а 

також широке використання в роботі з ними сучасних технічних засобів, 

передусім комп’ютерних технологій [6; 9; 160]. 

У дослідженні в пригоді також стали висновки А. Горміна, який  

пропонує навчати й виховувати високоздібних учнів середніх класів на 

підставі реалізації основних теоретичних положень так званої «бар’єрної 

педагогіки». Відповідно до основних ідей цієї концепції, у процесі навчання 

не треба адаптувати зовнішні бар’єри до особистості підлітка (як це 

передбачено робити відповідно до основних тез адаптивної педагогіки), а, 

навпаки, слід гуманістичними методами змінювати особистість учня, 

адаптуючи його до тих бар’єрів, що час від часу постають перед ним. При 
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цьому основною передумовою успішного розвитку особистості є поступове 

руйнування її внутрішніх бар’єрів. Своєю чергою, для зниження або повного 

знищення цих бар’єрів учень має поступово долати низку бар’єрів у формі 

навчальних і виховних завдань [56–58].  

А. Гормін також уточнює, що концепція навчання й виховання 

високоздібних підлітків у рамках бар’єрної парадигми реалізується через 

своєрідні принципи, що визначають специфіку постановки цілей освітнього 

процесу, конструювання його змісту, проектування технологій навчання 

й виховання. До них автор відносить такі принципи: психологічної 

готовності (в освітній діяльності зовнішній бар’єр є утрудненням і відіграє 

позитивну роль тільки за умови його постановки на підставі врахування рівня 

внутрішньої психологічної готовності учнів та їхнього розвитку, що включає 

«тріаду бар’єрного подолання»: інтелект, мотивацію, волю); зниження 

внутрішніх бар’єрів (очікуваними  результатами  педагогічної діяльності є не 

стільки знання, уміння й навички учня, скільки розвиток його особистості, 

що розуміють як результат процесу послідовного подолання та зниження 

внутрішніх бар’єрів, які перешкоджають ефективному навчанню й 

соціалізації); перспективного розвитку (базується на уявленні про те, що 

педагогічна діяльність орієнтується не на ситуативний стан суб’єкта 

навчання, а на його перспективний розвиток, на певних стадіях якого будуть 

затребувані сформовані в освітньому процесі якості); декатастрофізації 

(передбачає, що органічною складовою дидактичної системи є модель оцінки 

результатів навчання школярів, у межах функціонування якої невдачу, 

неуспіх учня розглядають як ситуативні й епізодичні стани, яким не треба 

приділяти значної уваги); високих педагогічних очікувань (під час 

постановки та здійснення супроводу подолання бар’єра вчитель спирається 

на високий рівень педагогічної експектації, що забезпечує оптимістичне 

ставлення до можливостей учня та віру в його сили); узгодженості цілей 

(базується на уявленні про те, що ефективність навчання й виховання в 
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межах бар’єрної педагогіки забезпечується узгодженням навчальних і 

виховних цілей учня та вчителя) [57, с. 9–10]. 

У науковій літературі також рекомендовано широко 

впроваджуватив роботу з інтелектуально здібними учнями урізноманітнені 

навчальні програми з різних навчальних предметів, надавати школярам право 

обирати завдання з бажаним рівнем складності, заохочувати 

цілеспрямованість та незалежність кожної особистості під час виконання 

певних навчальних дій. Важливо також використовувати в освітньому 

процесі ті методи та засоби навчання, які спонукають високоздібних 

школярів до творчості й самоактуалізації, активізують процес формування 

їхньої внутрішньої мотивації до виконання різних видів навчальної 

діяльності, а також розвивають інтелектуальний потенціал особистості. 

Перспективною педагогічною ідеєю є також створення в інтелектуально 

здібних учнів стану «розвивального дискомфорту», що стимулюватиме 

докладання зусиль для його подолання [245; 270].  

Важливо також відзначити, що фахівці рекомендують уникати в 

класах, де рівні інтелектуального розвитку учнів значно варіюються, 

елементів змагальності. Це допоможе попередити виникнення заздрощів та 

ревнощів у пересічних учнів та прояви зневаги до них із боку здібних 

школярів, запобігти розвитку в останніх «зіркової хвороби». 

Оптимальним варіантом взаємодії між учнями такого класу є 

організація навчальної діяльності в малих групах, у кожній із яких спільно 

працюють підлітки з різними рівнями інтелекту та навчальних досягнень. У 

такому разі наприкінці роботи успіх відчувають не окремі особистості, а всі 

члени групи. Це сприяє не тільки підвищенню ефективності процесу 

навчання, а й покращенню психологічного клімату в класі, створенню 

сприятливих передумов для задоволення кожним підлітком базової потреби в 

спілкуванні з однолітками та ствердженні своєї значущості як члена дитячої 

спільноти [213; 218; 237; 245].  
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Серед інноваційних підходів до організації навчання академічно 

здібних учнів можна також відзначити потребо-інструментальний підхід, 

який розробила В. Юркевич. Цей проект передбачає розбудову на підставі 

вивчення індивідуальних потреб школяра так званого «домінантного 

життєвого проекту», що уособлює його «образ очікуваного майбутнього».  

Робота з учнем на підставі цього підходу реалізується за двома основними 

напрямками: 1) обговорення домінантного життєвого проекту із 

забезпеченням таких його параметрів: реалістичності, конкретності, 

оптимального співвідношення «ближніх» і «дальніх» цілей (відповідність 

теперішньої та майбутньої діяльності), відповідність домінантного проекту 

творчій індивідуальності школяра; 2) аналіз інструментальної готовності 

особистості до реалізації домінантного проекту [266; 267]. 

У контексті дослідження доцільно також відзначити освітній проект 

«Інтелект України», за програмою якого сьогодні навчаються інтелектуально 

здібні учні експериментальних класів, створених у багатьох школах Харкова 

та інших регіонів України. Засновниками проекту є ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (м. Київ) та 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.  С. Сковороди, 

керує проектом доктор педагогічних, професор І. Гавриш. Проект має 

потужну науково-методичну базу, системний медико-психологічний 

і моніторинговий супровід, що дозволяє досягти високих результатів у 

навчанні учнів ЗНЗ І–ІІІ ступенів. Більш докладну характеристику цього 

проекту наведено в авторській науковій праці [226]. 

На підставі викладеного вище можна підсумувати, що в процесі  

навчання інтелектуально здібних учнів основної школи важливо враховувати 

сприятливі й несприятливі для здійснення освіти та особистісного 

становлення вікові й типологічні для поданої категорії школярів особливості. 

При цьому важливо пам’ятати, що вікові проблеми отроцтва загострюють 

типові для цього контингенту учнів проблеми особистісного становлення. 
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Варто також зауважити, що сьогодні існують різні підходи до організації 

навчання академічно здібних учнів підліткового віку, однак високу 

педагогічну цінність мають тільки ті з них, які забезпечують розвиток 

здібностей дитини та її особистісний розвиток у цілому.   

 

Висновки до розділу 1 

У дослідженні визначено, що проблема інтелектуальних здібностей 

людини здавна традиційно перебували в центрі уваги відомих мислителів. 

Проте педагогічну цінність багатьох ідей того часу знижує прагнення їхніх 

авторів розкривати сутність обдарованості та причини її виникнення 

переважно шляхом звернення до потойбічних (божественних) сил. Водночас 

слід зауважити, що ідеї вчених минулих часів про організацію освіти 

високоздібних учнів стали своєрідним підґрунтям для подальших наукових 

розвідок у цьому напрямі.  

Під час проведення наукового пошуку було також окреслено 

понятійно-термінологічне поле дослідження феномена інтелектуальних 

здібностей людини. Так, визначено, що здібності – індивідуально-психічні 

особливості людини, що відповідають вимогам певної діяльності та є умовою 

її успішного виконанн; обдарованість – особистісне утворення людини, яке 

дає можливість виконувати певну діяльність на якісному рівні, який 

перевершує умовно «середній»; талант – високий рівень обдарованості, 

природний хист людини до певного виду діяльності; геніальність – найвищий 

рівень розвиненості здібностей людини. При цьому рівні розвиненості 

здібностей утворюють таку ієрархічну послідовність: задатки – здібності – 

обдарованість – талант – геніальність. 

У дослідженні з’ясовано, що особливо важливим часом для розвитку в 

людини інтелектуальних здібностей постає отроцтво як сенситивний етап 

формування цих здібностей. Указаний віковий період відповідає етапу 

навчання учнів в основній школі, тобто в 5–9 класах.   
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Як установлено, навчальна діяльність має значні потенційні 

можливості для успішного розвитку високоздібних учнів основної школи, 

проте використання цих можливостей на практиці передбачає врахування 

вікових і типологічних для поданої категорії школярів особливостей. Так, 

центральними новоутвореннями молодших підлітків є почуття дорослості та 

прагнення активно обстоювати право на самостійне ухвалення рішень, 

потреба в спілкуванні з ровесниками, активне формування нового рівня 

мислення, пам’яті, вибіркової та стійкої уваги тощо. Старші підлітки  

проявляють самостійність і активність розумової діяльності, вибірковість 

пізнавальних інтересів, прагнення брати участь у дослідницьких проектах, 

більшу готовність дослухатися до порад авторитетних для них учителів. 

Крім того, шкільні педагоги мають керуватися висновками вчених про 

наявність в інтелектуально здібних учнів таких характерних ознак: ранній 

вияв високої пізнавальної активності, допитливості; швидкість і точність 

виконання розумових операцій; стійкість уваги; розвиненість оперативної 

пам’яті, логічного й творчого мислення, уяви; багатство активного 

словникового запасу; чітко виражена установка на творче виконання завдань; 

сформованість навчальних навичок і навчальних інтелектуальних умінь; 

здатність до тривалого підтримання розумового напруження, швидкого 

поновлення розумових зусиль. 

За результатами аналізу наукової літератури та практики роботи шкіл 

з’ясовано, що сьогодні існують різні підходи до організації навчання 

інтелектуально здібних учнів, зокрема підліткового віку: здійснення 

прискореного навчання таких школярів за звичайними шкільними освітніми 

програмами, за якого діти можуть «перескакувати» через класи або 

працювати за індивідуальними планами, опановуючи програми окремого 

класу (класів) екстерном; забезпечення змістового збагачення освітнього 

процесу, тобто поглиблення чи розширення інформації з конкретних тем, 

проблем, навчальних предметів чи освітніх галузей; здійснення внутрішньої 
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(рівневої) диференціації навчання високоздібних школярів, що враховує їхні 

типологічні особливості (інтереси, інтелектуальний потенціал, творчі 

здібності тощо) та ін. Доведено, що найбільш перспективними для реалізації 

в сучасній школі є підходи до організації навчання академічно здібних учнів 

на підставі впровадження стратегії розвивальної освіти.  

Матеріали розділу знайшли відбиття в таких авторських роботах: [213– 

226].   
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

2.1 Поняття «компетентність» і «компетенція» в контексті  

сучасної освітньої парадигми  

Інтеграція України в європейський та світовий освітній  простір значно 

активізувала необхідність модернізації шкільної освіти в Україні на засадах 

компетентнісної парадигми. Цей факт знайшов відображення в таких  

нормативних документах, як закони України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки [59; 60; 113] тощо. 

Так, у Законі України «Про освіту» наголошено, що провідною метою 

освіти є «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей» [60]. У Законі України «Про загальну середню освіту» 

визначено, що обов’язком кожного закладу, який забезпечує здобуття 

загальної середньої освіти, є створення умов для досягнення учнями  

результатів навчання, відображених у чинному Державному стандарті 

загальної середньої освіти. Своєю чергою, цей стандарт визначає «вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної 

середньої освіти відповідного рівня» [59].  

Як констатують науковці (К. Бойко, Я. Логвінова, В. Олішевич, 

Т. Щебликіна та ін.), у межах традиційної (знаннєвої) освітньої парадигми 

очікуваний результат навчання моделювався у вигляді певної сукупності 

знань, умінь та навичок (так званих ЗУНів), які суб’єкти освітнього процесу 

мали навчатися застосовувати у визначених типових ситуаціях. Однак 
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сьогодні, коли суспільство динамічно змінюється, значно загострюється 

потреба в готовності його членів ефективно діяти в різних нетипових 

ситуаціях, гнучко реагувати на будь-які зовнішні зміни (у діяльності, 

навколишньому середовищі тощо). Це зумовлює необхідність проектувати 

результати процесу навчання у вигляді сукупності життєво важливих 

компетентностей. Слід також зазначити, що система освіти в умовах 

реалізації знаннєвої парадигми створена винятково на підставі врахування 

параметрів системи «Вхід» (тобто виділених на систему освіти коштів із 

державного бюджету, розроблених навчальних планів, програм, 

розпоряджень тощо). Під час упровадження в освітню практику основних 

ідей компетентнісної парадигми першочергова увага науковців та педагогів-

практиків звернена на вивчення параметрів системи «Вихід», що передбачає 

зміщення акценту з організації навчального процесу на його результат, тобто 

на особисті досягнення учасників цього процесу в плані сформованості в них 

так званих компетентностей. Своєю чергою, це засвідчує зрушення цільових 

установок освіти із суто академічних норм оцінювання результатів навчання 

до комплексної оцінки підготовленості випускників закладу освіти до 

виконання різних видів діяльності й узагалі до життя в суспільстві. Підвищує 

значущість компетентнісної освіти в глобалізованому суспільстві також 

висока мобільність сучасної молоді, що вимагає від людини вмінь успішно 

інтегруватися в різні соціуми та саморелізовуватися в них, а це теж потребує 

узгодження освітніх систем у різних країнах на засадах компетентнісного 

підходу [23; 88; 119; 195].  

О. Савченко також наголошує, що компетентнісна освіта має 

особистісно-діяльнісний характер, бо під час її реалізації акцент зміщується 

«на здатність особистості до практичних дій у певному контексті» [141, 

с. 12]. Виявляючи суттєві відмінності між знаннєвою та компетентнісною 

парадигмами освіти, авторка відзначає, що в першій із них зміст навчання 

формується «від мети», а в другій – «від результату» [там же]. О. Савченко 
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також уточнює, що в межах першої парадигми результат навчання 

проектується як відповідь на запитання типу «знаю що…», а в межах другої – 

у вигляді відповіді на запитання типу «знаю як…». При цьому передбачено, 

що результат компетентнісної освіти являє собою інтегративну єдність 

«суб’єктності учіння, цінностей, знань, умінь, навичок, способів самостійної 

діяльності, ініціативності, особистісного ставлення людини» [там же].   

Доцільність упровадження компетентнісної моделі у вітчизняну 

шкільну освіту науковці (К. Бойко, О. Локшина, О. Овчарук) пояснюють 

також тим, що в умовах поглиблення глобалізації сучасного суспільства 

обґрунтування провідних освітніх пріоритетів і цілей відбувається вже не на 

рівні окремих держав, а на міждержавному й міжнаціональному рівнях. При 

цьому визначені пріоритети та цілі знаходять відображення в текстах 

міжнародних конвенцій та інших документів стратегічного характеру, 

визначаючи в такий спосіб загальні орієнтири для подальшого розвитку 

освітніх систем різних країн. Ці орієнтири значною мірою впливають і на 

процес розбудови державної освітньої  політики в Україні [20; 91; 117; 118].  

Отже, можна підсумувати, що компетентнісно орієнтована освіта 

в українській школі спрямована на формування в учнів інтегрованої 

здатності успішно розв’язувати різні проблеми, що виникають під час 

здійснення певної діяльності. Така модель освіти має високу цінність також 

завдяки тому, що вона сприяє інтеграції української школи в європейський та 

світовий освітній простір.  

Водночас важливо враховувати представлені в науковій літературі 

висновки про те, що компетентнісна освіта не позбавлена суттєвих недоліків, 

зокрема таких: ця модель освіти відзначається високою бюрократичністю, 

що, зокрема, зумовлено складністю формування державних освітніх 

стандартів на теоретичних засадах компетентнісної парадигми; реалізація в 

школі компетентнісної освіти в сучасному її вигляді має предметну (зокрема 

метапредметну) орієнтацію, що суперечить попередньо задекларованій у 
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науковій літературі та нормативних документах практичній зорієнтованості 

цієї освітньої моделі; у межах її реалізації занадто багато уваги приділено 

процедурам оцінювання навчальних досягнень суб’єктів освітнього процесу, 

причому ці процедури спрямовані на визначення тільки рівня їхньої 

обізнаності в певній галузі; сучасне розуміння компетентнісної моделі слабко 

відповідає принципам широкої освіти, причому компетентнісно орієнтована  

освіта недостатньою мірою забезпечує цілісне становлення особистості, 

розвиток її індивідуальних можливостей та здібностей; указана модель не 

дозволяє повною мірою враховувати відмінності різних типів закладів освіти, 

автоматично не забезпечує узгодженість системи освіти з ринком праці [13; 

89; 75; 201; 222; 224; 225; 228; 237; 240].  

Окрім того, Н. Бібік зазначає, що впровадження в освітню практику 

теоретичних положень компетентнісної парадигми значно ускладнює наявне 

дотепер різноголосся щодо тлумачення її основних наукових категорій, і це 

негативно впливає на створення регулятивної бази, а також зумовлює 

виникнення проблем щодо узгодження основних цілей шкільної освіти та 

вибору методів і засобів їх досягнення [17, с. 27]. Незважаючи на наявність 

указаних недоліків, компетентнісна модель освіти посідає провідне місце 

серед інших у багатьох країнах світу. При цьому основними науковими 

категоріями теорії компетентнісно орієнтованої освіти є поняття 

«компетентність» і «компетенція».  

Як свідчить аналіз наукової літератури, поняття «компетенція» (від лат. 

competo – досягаю, відповідаю) увів у науковий обіг іще в 1965 р. відомий 

американський лінгвіст Н. Хомський, який уперше використав це поняття у 

своїй праці «Аспекти теорії синтаксису». Науковець висловив також важливу 

думку про необхідність урахування фундаментальних відмінностей між 

компетенцією, яку він пов’язав із теоретичним знанням мови, та її 

практичним використанням (performance), що передбачає фактичне 

володіння мовою в ситуації спілкування, тобто виявлення людиною засвоєної 



133 
 

 

компетенції в різних видах діяльності [202]. Подальший розвиток цієї ідеї 

іншими дослідниками забезпечив розмежування в науковій літературі понять 

«компетенція» як формальний опис знань, умінь, ділових якостей людини, 

необхідних для успішного виконання певної роботи, та «компетентність» як 

здатність особистості до виконання певної діяльності на підставі життєвого 

досвіду та набутих знань, умінь, навичок.  

Одним із фундаторів моделі компетентнісної освіти вважають також                  

Д. Маклелланда, який в опублікованій у 1973 р. праці «Тестувати 

компетентність, а не інтелект» теж використав поняття competence [225]. Це 

поняття автор застосовував для визначення особистісних якостей та 

мотиваційних факторів, що забезпечують ефективність виконання людиною 

певного виду діяльності.  

Як свідчить аналіз сучасної наукової літератури, науковці 

висловлюють різні погляди щодо тлумачення понять «компетентність» і 

«компетенція», а також визначення їх співвідношення. Так, деякі дослідники 

сприймають указані поняття як синоніми. Наприклад, чітко не розмежовують 

терміни «компетентність» і «компетенція» члени Міжнародної комісії Ради 

Європи, які у своїх документах оперують тільки терміном соmpetence, тобто 

використовують для поданих понять одну назву. Уточнимо, що терміном 

соmpetence експерти цієї комісії позначають здатність людини успішно 

задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти та виконувати 

поставлені завдання; комплекс знань, умінь, навичок, ставлень, цінностей, 

якостей, що дає особистості змогу ефективно здійснювати діяльність або 

виконувати певні функції [163; 218].  

В. Лєдньов, М. Никадров, М. Рижаков, теж сприймаючи терміни 

«компетентність» і «компетенція» як еквіваленти, пов’язують ці феномени зі 

сферою відношень, що «існують між знанням та дією в людській практиці» 

[84, с. 59]. Ряд науковців (В. Байденко, С. Бондар, В. Кальней, С. Шишов та 

ін.) трактує обидва поняття як відповідну здатність людини успішно 
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здійснювати певну діяльність, що забезпечується засвоєнням необхідних для 

цього знань, досвіду, цінностей, особистісних якостей та спроможністю їх 

гнучкого виявлення в мінливих умовах праці [7; 22; 191].  

Як стверджує у своїй статті В. Басараб, суттєвими ознаками 

компетенції є те, що вона засвідчує здатність індивіда до успішного 

здійснення певного виду діяльності; охоплює сукупність особистісних 

якостей, необхідних для продуктивної діяльності; являє собою готовність 

людини ефективно виконувати практичні завдання; відображає 

підготовленість особи до реалізації практичних цілей у процесі предметної 

діяльності. Це засвідчує, що автор теж недостатньо чітко розмежовує поняття 

«компетенція» і «компетентність» [9, с. 5].  

Слід відзначити, що інші науковці сприймають компетентність 

і компетенцію як різні, хоч і близькі між собою поняття. Причому погляди 

дослідників щодо визначення та співвідношення цих понять суттєво 

різняться. Аналіз наукової літератури дозволив виділити кілька найбільш 

поширених підходів до трактування понять «компетентність» і 

«компетенція», а також розкриття взаємозв’язку між ними.  

Так, прибічники одного з наукових підходів (Л. Буданова, 

О. Дубасенюк, О. Овчарук, О. Пометун, Н. Сидорчук, С. Сисоєва та ін.) 

визначають компетентність як інтегративну якість особистості, що 

ґрунтується на взаємозв’язку її теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок, мотивації, особистісних якостей і зумовлює готовність людини до 

виконання певної діяльностіне залежно від контексту проблеми [26; 56; 57; 

118; 140; 151; 153]. Як уточнює Г. Селевко, ця інтегративна якість 

орієнтована на самостійну й успішну участь у діяльності певного виду [148, 

с. 139]. 

Приєднуючись до прихильників окресленого підходу, С. Сисоєва 

уточнює, що в системі освіти компетенція являє собою «визначену норму 

стосовно неперервної освіти, яка задається освітніми стандартами і 
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використовується для формування вимог до результатів навчання» [153]. 

Своєю чергою, компетентність – це інтегративна особистісна якість людини, 

що формується в процесі навчання й остаточно оформлюється й розвивається 

під час практичної діяльності, забезпечуючи в такий спосіб компетентнісний 

підхід до вирішення поставлених завдань. Компетентність є оцінною 

характеристикою особи. С. Сисоєва також стверджує, що компетентності 

людини є її особистісним капіталом та результатом навчання, який 

реалізується в різних видах формальної, неформальної й інформальної освіти 

[там же]. 

За висновками прибічників другого наукового підходу (І. Зязюн, 

С. Вітвицька, О. Марущак та ін.), компетентність постає як здатність людини 

здійснювати певну діяльність [33; 66; 99; 100]. Зокрема, Дж. Равен зазначає, 

що ця специфічна здатність індивіда забезпечується засвоєнням ним певних 

вузькоспеціальних знань, особливих предметних умінь та навичок, 

відповідних способів мислення, а також передбачає виявлення усвідомленої 

відповідальності за власні дії та ефективне виконання конкретної діяльності в 

деякій предметній галузі [137, с. 6].  

Схожі ідеї висловлює С. Вітвицька, яка трактує компетентність як 

специфічну здатність особи до виконання продуктивної діяльності у 

визначеній конкретній предметній галузі, що вимагає наявності певних 

вузькоспеціалізованих знань, умінь, навичок, досвіду їх використання в 

реальному житті та відповідального ставлення до своєї праці [33, с. 54]. 

І. Зязюн теж вважає, що цей феномен являє собою здатність людини 

вирішувати завдання визначеного класу, які вимагають демонстрації 

відповідних реальних знань, умінь і навичок [66, с. 14].  

Під час проведення дослідження в пригоді стали висновки О. Марущак, 

яка відзначає, що сформована компетентність не тільки відображає 

спроможність людини продуктивно виконувати діяльність у певних типових 

умовах, але й містить елемент готовності успішно діяти за потреби в 
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нестандартних ситуаціях. Авторка також стверджує, що компетентність 

можна сприймати як своєрідний індикатор, який дозволяє визначити 

здатність людини до здійснення конкретного виду діяльності в змінних 

умовах [99; 100]. 

Відповідно до висновків прихильників третього визначеного наукового 

підходу (О. Антонова, І. Гришина, А. Маркова, Л. Маслак та ін.), 

компетентність являє собою сукупність важливих для певної сфери 

діяльності характеристик. Так, І. Гришина та А. Маркова визначають цей 

феномен як поєднання психофізичних та інтелектуальних властивостей 

людини, які дозволяють їй приймати самостійні рішення та нести за них 

відповідальність, ефективно вирішувати поставлені завдання [44; 98]. Схоже 

визначення суті компетентності пропонують також О. Антонова і Л. Маслак, 

які розглядають її як системне поєднання знань, умінь, навичок, норм, 

емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії, що в інтегрованому вигляді 

забезпечують готовність особистості до вирішення практичних завдань у 

певній сфері діяльності [3, с. 101]. О. Шестопалюк розуміє під 

компетентністю сукупність властивостей (характеристик) особистості, які 

дають їй змогу якісно виконувати певну діяльність, спрямовану на 

розв’язання проблем (вирішення завдань) у конкретній галузі [190, с. 3]. 

Четверта група науковців (О. Безносюк, І. Бех, П. Щербань та ін.) 

трактує компетентність як досвідченість суб’єкта в певній царині, як 

спроможність людини мобілізувати свої сили для успішної реалізації 

задуманої ідеї в конкретній сфері діяльності, як науково орієнтовану дію, 

котра визначає логіку її практичного виконання та полягає в інтелектуально-

моральній саморегуляції під час реалізації поставлених завдань. У руслі цієї 

наукової позиції однією з провідних ідей є також те, що якість навчальних 

здобутків школяра значною мірою зумовлює можливість їх трансформування 

в його особистісну систему компетентностей [12; 14; 194].  
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Як підкреслює І. Бех, під час розкриття сутності компетентності треба 

робити змістовий акцент саме на досвідченості, а не на обізнаності, 

поінформованості суб’єкта в певній галузі [14, с. 26]. О. Дубасенюк 

підкреслює, що компетенція пов’язана зі сферою застосування знань, умінь 

та навичок людини. Тому в одній зі своїх праць дослідниця визначає  

компетентність як «семантично первинну категорію, яка представляє 

інтеріоризовану (трансформовану в особистісний досвід) їх сукупність, 

систему, деякий „багаж” знань людини» [56, с. 5].  

Прибічники п’ятого визначеного наукового підходу (В. Мачуський, 

В. Моштук та ін.) стверджують, що компетентність людини є показником 

високого ступеня її освіченості, обізнаності, бачення розв’язання проблемних 

ситуацій [104; 110]. Так, В. Мачуський тлумачить компетентність як 

досконале володіння людиною знаннями, певною справою; як результат 

процесів навчання й виховання; як творче застосування здобутих знань у 

проблемних ситуаціях [110, с. 70]. В. Моштук зазначає, що компетентність – 

це інтегративна характеристика особистості, яка є показником її освіченості 

[104, с. 70]. 

Деякі науковці (Н. Гавриш, М. Головань, В. Краєвський, О. Кучай, 

С. Лейко, А. Хуторський та ін.) визначають компетентність як володіння 

відповідною компетенцією. У такому розумінні суть компетенції як 

феномена містить такі підтексти: коло питань, у яких особа має бути 

обізнана; коло повноважень, які їй делегують; досвід, інформаційний ресурс, 

знання в певній предметній галузі, які має опанувати суб’єкт; задана вимога 

до підготовки особи в певній царині. У контексті зазначеного підходу можна 

також сказати, що компетенція визначає певну норму щодо вирішення 

певного завдання, а компетентність у такому разі відображає факт 

досягнення людиною цієї норми. Отже, компетенція як феномен пов’язана зі 

змістом певного виду діяльності, вимогами щодо її успішного виконання, а 

компетентність відображає інтегративну характеристику конкретної людини 
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як носія цієї компетенції, її здатність  якісно виконувати певну роботу [34; 

36; 80; 82; 85; 161; 165].  

З поглядами прихильників наведеного вище наукового підходу цілком   

узгоджуються також теоретичні положення, які сформулював В. Артемов. Як 

вважає автор, компетентність являє собою особистісну категорію, а                

компетенція – показник потенційних можливостей людини. Науковець також 

зазначає, що компетенція відображає об’єктивні характеристики, якими має 

оволодіти індивід для успішного виконання певної діяльності. На відміну від 

компетенції, компетентність має суб’єктивний характер, вона відображає 

результат засвоєння тих чи тих компетенцій, необхідних для реалізації 

певних функцій. За В. Артемовим, поняття «компетентність» є більш 

вузьким, ніж «компетенція». У контексті цього компетентною в певній галузі 

людиною автор вважає особу, яка володіє відповідними компетенціями [4, 

с. 60]. 

Інші прихильники вказаного наукового підходу (Н. Авшенюк, 

Т. Десятов, Л. Дяченко, Н. Постригач, Л. Пуховська та ін.) у своїй спільній  

публікації відзначають, що засвоєння компетентності, котра формується на 

підставі оволодіння певними компетенціями, дозволяє людині якісно 

виконувати відповідні функції, успішно засвоювати нові необхідні знання, 

взаємодіяти з іншими в різних ситуаціях, швидко адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі та діяльності [74, с. 17].  

У контексті дослідження значний інтерес становлять також наукові ідеї  

А. Хуторського, який теж сприймає компетенції як попередньо визначені 

вимоги до рівня обізнаності учня у відповідних освітніх галузях. Проте автор 

наголошує, що його концепція компетентнісної освіти має суттєву 

відмінність від відповідних концепцій західних науковців. Так, в основу їхніх 

теорій покладено ідею про те, що зміст компетенцій визначається переважно 

актуальними для певного часу потребами суспільства, конкретизованими в 

замовленнях із боку роботодавців. На відміну від європейських науковців, 
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А. Хуторський стверджує, що зміст компетенцій як нормативних вимог до 

освітньої підготовки школярів має визначатися не тільки нагальними 

потребами соціуму, представленими у вигляді відповідного державного 

замовлення, а й індивідуальними інтересами, запитами, замовленнями з боку 

самих учнів та їхніх батьків [185]. Вважаємо, що в сучасних умовах 

демократизації й гуманізації українського суспільства ця ідея набуває 

особливої значущості.         

Науковці (А. Богуш, М. Головань, О. Кисельова, О. Кучай, Л. Овсієнко, 

І. Пентилюк, О. Трифонова та ін.) також відзначають, що в галузі освіти 

поняття «компетенція» є вихідним для визначення змісту навчання й 

виховання суб’єктів освітнього процесу. Своєю чергою, компетентність як 

поняття відображає інтегративну характеристику особистості, що поступово 

формується з урахуванням змісту компетенції на підставі результатів 

попереднього етапу її психічного розвитку. Доцільно також відзначити такі 

сутнісні ознаки компетентностей: їхній зміст не є сталим, він динамічно 

змінюється в часі, оскільки зумовлений актуальними в конкретний момент 

вимогами до характеристик виконавця певної діяльності; компетентності 

мають діяльнісний характер, поєднуючи в собі необхідні узагальнені та 

предметні вміння, а також знання в конкретних галузях (ситуаціях); 

сформованість в індивіда компетентності виявляється в його спроможності 

здійснювати оптимальний вибір на підставі проведення грамотного аналізу 

кожної конкретної ситуації, готовності виконувати неперервну самоосвітню 

діяльність [36; 115; 123; 158; 179].  

Вважаємо, що для кращого усвідомлення суті поняття 

«компетентність» доцільно також проаналізувати наукові джерела, у яких 

висвітлено взаємозв’язок між знаннями, уміннями та компетентністю. Так, 

Г. Селевко відзначає, що компетентність як особистісний феномен тісно 

пов’язана зі знаннями й уміннями, проте не зводиться до їх сукупності. 

Постаючи інтегрованим результатом освіти, компетентність: дає змогу 
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розв’язувати цілий комплекс різних завдань (на відміну від функціональної 

грамотності та вузьких спеціальних умінь); має усвідомлений характер і 

реалізується на підставі чіткого визначення мети (на відміну від навички, 

прояв якої передбачає здійснення автоматизованих дій); здатна до 

перенесення в інші ситуації в межах певного класу завдань (на відміну від 

уміння, що зазвичай має вузьку зорієнтованість); удосконалюється шляхом 

не автоматизації та перетворення на навичку, а інтеграції з іншими знаннями, 

уміннями, навичками через усвідомлення загальних засад діяльності; існує у 

формі діяльності (реальної чи мисленнєвої), а не інформації про неї (на 

відміну від знання); співвідноситься з ціннісними та смисловими 

характеристиками особи, має практично орієнтовану спрямованість [147, 

с. 19].  

Як підкреслює О. Калекін, компетентність не може бути представлена 

як певна сукупність знань і вмінь, бо провідна роль у її реалізації на практиці 

належить конкретним обставинам [70, с. 248]. А це означає, що про 

сформованість у людини певної компетентності можна говорити тільки в 

тому випадку, коли ця її інтегративна якість проявляється в конкретній 

ситуації. 

В. Барко й О. Борисюк також підкреслюють, що компетентність як 

«вузлове поняття» характеризується тим, що, по-перше, на відміну від знань 

та вмінь, комплексно поєднує в собі когнітивну та діяльнісну складові; по-

друге, це поняття передбачає інтерпретацію змісту освіти, сформованого на 

підставі визначення бажаного результату; по-третє, деякі з компетентностей 

мають інтегративний характер, бо вони включають ряд однорідних чи 

близьких умінь і знань, що належать до широких сфер діяльності [8; 25]. 

Схожі ідеї висловлює В. Артемов. За висновками науковця, компетентність, 

на відміну від навички, проявляється на свідомому рівні. Окрім того, на 

відміну від уміння, компетентність є «транспортабельною», тобто за потреби 

вона може бути перенесена з одного виду діяльності в інший [4, с. 60].  
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Значний інтерес становить також точка зору з окресленого питання 

відомих науковців В. Краєвського та В. Хуторського. Так, автори 

підкреслюють, що визначена освітня компетенція вимагає не засвоєння 

школярем сукупності незалежних знань і вмінь, а оволодіння певною 

комплексною процедурою, яка включає відповідну сукупність освітніх 

компонентів особистісно-діяльнісного характеру для кожного виділеного 

напряму діяльності. У світлі цього В. Краєвський і В. Хуторський 

відзначають, що освітні компетенції можна сприймати як інтегративні 

характеристики якості підготовки школярів, що визначають здатність 

особистості до цільового, осмисленого використання визначеного комплексу 

знань, умінь і способів діяльності відносно певного кола питань 

міждисциплінарного рівня [79; 80].  

На підставі викладеного вище зроблено висновок про те, що в 

дослідженні під компетенцією розуміємо певний еталон, суспільно визначені 

й формально описані характеристики (знання, уміння, якості тощо), які 

забезпечують якісне виконання людиною певного виду діяльності в різних 

ситуаціях. У цьому ракурсі компетенція є інституційним поняттям, що 

визначає галузь і межі діяльності, а також нормативно закріплені функції, 

обов’язки, повноваження людини, яка її виконує. У руслі цього визначені в 

освітніх документах компетенції учнів виступають як цілі педагогічного 

процесу, тобто його заплановані, очікувані результати.  

Своєю чергою, компетентність сприймаємо як особистісне утворення, 

яке являє собою інтегративне поєднання теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок, відповідних мотивів, особистісних цінностей і якостей 

людини та забезпечує її спроможність до виконання певної діяльності. На 

відміну від компетенції, компетентність притаманна конкретному індивіду та 

зумовлена сформованістю в нього необхідних умінь і властивостей, а також 

спроможністю адекватного їх використання в кожній конкретній ситуації. 

Отже, компетентність має суб’єктивний характер і виявляється як 
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індивідуальна здатність людини успішно здійснювати певну роботу, 

виконувати визначені завдання. У цьому плані компетентність можна 

сприймати як реальний результат освітнього процесу.  

Під час проведення дослідження також виявлено, що в основі 

компетентності лежать не тільки інтелектуальні, а й емоційні, ціннісні, 

моральні складові. Відповідно успішне формування в особистості тієї чи 

іншої компетентності можливе тільки в тому випадку, коли педагогічний 

процес забезпечує комплексне виконання всіх трьох своїх функцій: навчання, 

виховання й розвитку особистості.  

Під час наукового пошуку в пригоді також стали висновки відомих  

науковців І. Зимньої та А. Вербицького про те, що будь-яка компетентність у 

широкому розумінні є соціальною за своїм змістом, адже вона виробляється, 

формується й функціонує (проявляється) у межах соціуму. А це означає, що 

здійснення компетентнісно орієнтованої освіти в школі має забезпечити     

формування й розвиток в учнів соціальних за своєю сутністю 

компетентностей, причому цей процес має охопити не тільки предметно-

технологічний, а й соціально-моральний аспект діяльності школярів, 

комплексну реалізацію навчальних і виховних цілей у єдиному потоці 

соціальної за своєю сутністю освітньої діяльності [29; 63; 64].  

Відзначаючи переваги переходу школи до компетентнісно орієнтованої 

освіти, Н. Бібік висловлює ідеї, які значною мірою співзвучні з наведеними 

вище теоретичними положеннями І. Зимньої та А. Вербицького. Зокрема, 

дослідниця зауважує, що компетентності дають змогу охоплювати ті якості 

та властивості людини, які допомагають їй активно інтегруватися в широкий 

світовий соціокультурний контекст. У світлі цього формування 

компетентностей у школярів має забезпечувати:     

1. Усвідомлення ними багатозначності позицій і поглядів науковців на 

будь-який об’єкт дослідження, що, своєю чергою, сприяє розвитку гнучкості 

мислення, формуванню установки на поважливе ставлення до точок зору 
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опонентів, виробленню в школярів власних стійких поглядів на світ, 

відпрацюванню різних образів світу.  

2. Бачення кожним суб’єктом навчання внутрішньої альтернативності 

рішень під час здійснення діяльності, позитивних і негативних варіантів 

кожного з них, що активізує процес формування вмінь особистості планувати 

наслідки власних учинків і дій, прогнозувати близькі та віддалені життєві 

перспективи.  

3. Формування в учнів установки на співпрацю й діалог, уміння 

організовувати спільну діяльність. 

4. Формування в школярів уміння працювати з інформацією, 

правильно використовувати її в практичній діяльності. 

5.  Розуміння учнями унікальності різних культур, поглядів, звичаїв, 

що вимагає розвитку в кожної особистості крос-культурної грамотності, 

здатності сприймати і приймати погляди, віру, переконання інших людей, що 

можуть суттєво відрізнятися від її власних. 

6. Навчання школярів співпраці й діалогу на рівні взаємодії з іншими 

людьми як носіями різних поглядів чи навіть культур.  

7. Створення в школі психологічної атмосфери ненасильства, 

формування в учнів гуманістичних уявлень про політичні, соціальні права та 

свободи кожного індивіда як унікальної особистості [16, с. 49].  

У процесі проведення дослідження також визначено, що 

компетентність як особистісний феномен виконує в житті сучасної людини 

багато важливих функцій. Так, компетентність реалізує розвивальну 

функцію, оскільки є важливою умовою розвитку особистості, досягнення 

нею зрілості у формулюванні власних думок, забезпеченні стійкої 

спрямованості життєвої активності. Компетентність також здійснює в житті 

людини мотиваційно-спонукальну функцію, активізуючи процес розвитку 

мотивів індивіда, формування в нього прагнення до самореалізації в різних 

видах діяльності, самоствердження в референтних спільнотах, розкриття 
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особистісного потенціалу, демонстрації в роботі своїх здібностей. 

Гуманістично-аксіологічна функція компетентності спрямована на 

утвердження в діяльності ціннісного ставлення людини до об’єктів 

навколишнього світу, формування в неї персональних цінностей [36; 37]. 

Як визначено в процесі здійснення наукових розвідок, компетентність  

значною мірою активізує пізнавальну й інтелектуальну діяльність індивіда, 

що виявляється в енергійному засвоєнні ним накопичених людством знань, 

постійному підвищенні рівня освіченості, розширенні власного кругозору, 

що сприяє перспективному розвитку особистості. Відповідно можна 

говорити про гностичну функцію компетентності. У процесі дослідження 

також з’ясовано, що компетентність виявляється в спроможності індивіда до 

прояву вольових зусиль, мобілізації своїх сил під час подолання різних 

ускладнень та труднощів під час виконання діяльності (зокрема 

пізнавальної), реалізації таких особистісних якостей, як наполегливість, 

витривалість, стриманість. Це є підставою для визначення емоційно-вольової 

функції компетентності в структурі особистості [37; 130]. 

Окрім того, реалізація людиною засвоєних знань у практичній 

діяльності у вигляді вмінь і навичок свідчить про виконання компетентністю 

діяльнісної функції. Необхідно відзначити, що саме цю функцію слід 

сприймати як системотвірну, бо про наявність компетентності можна 

говорити тільки в тій ситуації, коли людина виявляє здатність проектувати, 

якісно й результативно здійснювати певну діяльність, зокрема оперативно 

розв’язувати поточні проблеми й вирішувати проблемні завдання в певній 

предметній галузі. Своєю чергою, діагностично-корекційна функція 

компетентності відображає здатність людини до здійснення аналізу 

причинно-наслідкових зв’язків між явищами й процесами в певній сфері 

діяльності, забезпечує поглиблене розуміння її суті та критеріїв оцінювання 

одержаних результатів, внесення необхідних коректив у дії. З названою 

функцією тісно пов’язані орієнтаційна (забезпечує орієнтацію людини в 
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різних видах діяльності та в навколишньому світі загалом) та адаптаційна 

(сприяє адаптації індивіда до умов діяльності та реальності в цілому, 

інтеграції загальносоціального й індивідуального досвіду людину) функції 

компетентності. Під час проведення дослідження також було виокремлено  

прогностичну функцію компетентності, що дає змогу передбачити конкретну 

проблему й розв’язати її оптимальними методами [36; 72; 130]. 

Важливо також відзначити, що науковці висловлюють різні точки зору 

щодо структури компетентності. Так, за висновками Міжнародного 

департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти, цей феномен 

охоплює інтегративну сукупність знань, навичок і ставлень, що дають 

особистості змогу ефективно виконувати певну діяльність відповідно до 

визначених стандартів для її результатів [234]. 

За висновками групи експертів, які свого часу започаткували 

реалізацію програми «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й 

концептуальні засади» (скорочена назва – «DeSeCo»), кожна компетентність 

являє собою поєднання взаємовідповідних знань, умінь, навичок, 

пізнавальних ставлень, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, тобто 

всього того, що необхідно людині для виконання активних дій у певній сфері 

діяльності [233]. До точки зору цих європейських науковців приєднується 

О. Овчарук [118, с. 13].   

Аналогічні погляди щодо визначення структурних компонентів  

компетентності висловлює О. Пометун. Зокрема, вона зазначає, що в системі 

освіти компетентність являє собою спеціально структурований 

(організований) набір знань, умінь, навичок і ставлень, яких людина набуває 

в процесі навчання та які дають їй змогу незалежно від наявної конкретної 

ситуації визначати й розв’язувати проблеми, характерні для певної царини 

діяльності [132, с. 17]. В одному з наукових джерел відзначено, що поняття 

компетентності охоплює такі аспекти: когнітивний, операційно-
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технологічний, мотиваційний, етичний, соціальний та поведінковий [154, 

с. 15]. 

Згідно з поглядами Н. Мойсеюк, компетентність є інтегральним 

результатом взаємодії таких компонентів:  

- мотиваційного (відображає глибоку зацікавленість людини в 

певному виді діяльності, наявність особистісних сенсів виконувати 

поставлені завдання); 

- цільового (прояв здатності визначати цілі діяльності, що 

узгоджуються з особистими цінностями й сенсами людини, розробляти певні 

проекти та плани, усвідомлено конструювати послідовність конкретних дій, 

вчинків для  забезпечення досягнення очікуваного результату діяльності); 

- орієнтаційного (виявляється у врахуванні людиною зовнішніх умов 

діяльності, що передбачає усвідомлення індивідом спільних засад діяльності, 

наявність у нього знань, умінь і навичок, що стосуються певного кола 

реальних об’єктів, а також внутрішніх умов, що відображають суб’єктивний 

досвід особи, наявні в неї знання, предметні й міжпредметні вміння, навички, 

способи діяльності, психічні особливості тощо); 

- функціонального (демонстрація людиною здатності використовувати 

засвоєні знання, уміння, способи діяльності, а також сформовану 

інформаційну грамотність як базис для визначення різних можливих 

варіантів дій та виділення з-поміж них оптимального для конкретної ситуації; 

приймання раціональних рішень, успішне застосування нових форм взаємодії 

тощо); 

- контрольного (передбачає наявність в особистості чітких вимірників 

процесу й результатів роботи, закріплення правильних способів діяльності, 

удосконалення дій відповідно до поставленої мети); 

- оцінного (забезпечує здатність індивіда здійснювати самоаналіз, 

адекватно оцінювати власну позицію щодо розв’язання поставленої 
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проблеми, рівень сформованості знань, необхідних для виконання певного 

виду діяльності, а також спосіб їх здобування та застосування) [109].   

Як наголошує І. Зимня, компетенції можна сприймати як актуальні 

компетентності. У світлі цього в кожній компетентності людини авторка   

виокремлює такі  компоненти: готовність до виявлення компетентності 

(мотиваційний аспект); знання змісту компетентності (когнітивний аспект); 

наявність досвіду виявлення компетентності в різноманітних стандартних і 

нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект); ставлення до змісту 

компетентності й об’єкта її застосування (ціннісно-смисловий аспект); 

емоційно-вольова регуляція процесу й результату виявлення компетентності 

[64].  

Схожі ідеї висловлює М. Ільязова. Як вважає автор, кожна               

компетентність – це цілісна система певних інваріантних основ. Зокрема, її 

інструментальна основа представлена відповідними знаннями, уміннями й 

навичками. Ключове місце в цій системі посідає мотиваційна основа, адже 

мотив виступає рушійною силою активності людини, уособлює її прагнення 

до виконання певного виду діяльності. На думку М. Ільязової, важливим 

чинником здійснення людиною компетентної поведінки є також її ціннісно-

смислова основа, що забезпечує загальну спрямованість особистості, 

підтверджує сформованість у неї активного позитивного ставлення до 

загальнолюдських цінностей і знаходить відображення в усвідомленій 

відповідальності за результати діяльності. Індивідуально-психологічну 

основу компетентності відображають здібності людини, тобто її 

індивідуальні особливості, властивості, якості, що забезпечують успішність і 

швидкість опанування певного виду діяльності. За М. Ільязовою, конативну 

основу компетентності складають механізми саморегуляції людини, 

забезпечувані визначенням нею мети власної довільної активності, 

виявленням й урахуванням значущих для діяльності умов, розробкою 

програми власних виконавських дій, обранням системи критеріїв успішності 
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діяльності, збиранням, аналізом й інтерпретуванням інформації про реально 

досягнуті результати, оцінюванням відповідності реальних результатів 

визначеним критеріям успіху та за потреби прийманням рішення про 

необхідність і характер корекції діяльності [68, с. 76–77]. 

З урахуванням різних точок зору науковців зроблено висновок про те, 

що будь-яка компетентність являє собою інтегративне поєднання таких 

компонентів:  

- мотиваційно-цільового (охоплює мотиви щодо оволодіння 

відповідною діяльністю та цілі, послідовне досягнення яких забезпечує 

здобування очікуваного результату діяльності);  

- когнітивно-процесуального (інтегративна сукупність знань та вмінь, 

необхідних для результативного виконання поставлених завдань на підставі 

визначення різних можливих варіантів дій та виділення з-поміж них 

оптимальних для поданої ситуації);  

- особистісно-ціннісного (сформованість у суб’єкта діяльності 

особистісних якостей та цінностей, необхідних для її успішного виконання).  

У контексті порушеної проблеми дослідження слід також відзначити, 

що в науковій літературі запропоновано різні класифікації видів 

компетентностей. Так, науковці (С.  Дружилов, О. Теплицький, О. Цільмак та 

ін.) стверджують, що за формою прояву кожна компетентність може бути: 

свідомою (людина знає, що входить до структури та змісту певної діяльності, 

і починає практикуватися в ній); несвідомою (навички повністю інтегровані, 

вбудовані в поведінку та діяльність особистості, тому їй зазвичай не потрібно 

замислюватися над тим, що та як треба робити для виконання поставленого 

завдання, тобто цей вид компетентностей дозволяє говорити про високу 

майстерність індивіда під час виконання певної роботи) [55; 156; 187]. 

Розкриваючи взаємозв’язок між указаними видами компетентностей, 

С.  Дружилов та О. Теплицький пояснюють, що процес оволодіння суб’єктом 

навчання певною компетентністю має чотири стадії. На першій із них 
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відбувається первинне знайомство індивіда з новим матеріалом. На початку 

цієї стадії компетентність як результат засвоєння запропонованого матеріалу 

має несвідомий характер, оскільки людина ще не знає про вимоги щодо 

здійснення відповідної діяльності та не здогадується про відсутність у себе 

необхідних для її реалізації знань, умінь і навичок. Зазначений стан 

особистості можна відобразити в такому рефлексивному твердженні: «Я ще 

не знаю, що я не знаю». На другій стадії сформованість визначеної 

компетентності набуває стану свідомості, адже суб’єкт навчання починає 

усвідомлювати, що для виконання запропонованої діяльності йому бракує 

відповідних знань, умінь і навичок. Цей стан суб’єкта навчання можна 

відобразити в такому рефлексивному твердженні: «Я знаю, що я не знаю» 

[55; 156].  

Як уточнюють автори, на вказаній стадії людина обирає один із двох 

можливих варіантів поведінки. Перший варіант характеризується 

конструктивністю, оскільки усвідомлення індивідом своєї некомпетентності 

в певному виді діяльності сприяє розвитку його мотивації щодо здобуття 

потрібних для цього знань, умінь і навичок. У результаті суб’єкт навчання 

починає виявляти особистісну активність в оволодінні визначеною 

компетентністю. Другий варіант поведінки індивіда передбачає виявлення в 

процесі навчання пасивності щодо оволодіння запропонованою 

компетентністю. Обрання деструктивного варіанта поведінки може 

спричинити виникнення в людини почуття невпевненості у своїх силах, 

психічного дискомфорту, підвищеної тривожності та інших негативних 

станів і відчуттів. Очевидно, що педагоги в процесі здійснення професійної 

діяльності не повинні допускати виникнення такої ситуації [55; 156]. 

За висновками С. Дружилова й О. Теплицького, на третій визначеній   

стадії відбувається активний процес формування компетентності, причому 

сама компетентність набуває свідомого характеру, оскільки людина вже 

чітко знає, що входить до структури та становить зміст знань, умінь і 
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навичок, необхідних для виконання запропонованої діяльності, а тому 

наполегливо їх опановує. Для цієї стадії сформованості компетентності 

характерна така формула самооцінки особистості: «Я вже знаю, що я знаю». 

На четвертій стадії компетентність знову стає несвідомою, проте це вже 

пов’язано з тим, що сформовані навички повністю інтегровані, вбудовані в 

поведінку людини. Цей факт засвідчує, що в діяльності певного виду 

особистість досягла високого рівня майстерності [55; 156]. 

Як визначено в процесі проведення дослідження, у науковій літературі 

компетентності в царині освіти також диференціюються за рівнями її змісту. 

Зокрема, за цією ознакою виокремлено такі види компетентностей:  

- ключові (надпредметні, транспредметні, міжпредметні, базові) (ці 

компетентності мають найбільш універсальний характер та є важливими для 

всіх сфер життєдіяльності сучасної людини, забезпечуючи її ефективне 

функціонування в суспільстві; оволодіння ними відбувається протягом 

усього терміну навчання в школі);  

- загальнопредметні (подані компетентності пов’язані з навчальними 

предметами певної освітньої галузі, тому школярі набувають їх у процесі 

навчання в усіх класах закладу загальної середньої освіти);  

- спеціальні, або предметні (ці компетентності відображають результат 

вивчення учнями певного навчального предмета; процес оволодіння 

предметними компетентностями охоплює конкретні роки чи ступінь 

навчання) [18; 19; 67; 92; 126; 132; 143;174; 180]. 

Як зазначено в науковій літературі, провідну роль у моделі  

компетентнісної освіти відіграє сукупність ключових компетентностей, яка 

закладає теоретичне підґрунтя для практичної реалізації цієї моделі та 

проектує життєво важливі для кожного випускника школи результати 

опанування змісту середньої загальної освіти. Це зумовлює актуальність 

докладного вивчення проблеми формування ключових компетентностей 

учнів на сучасному етапі розвитку суспільства. 
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2.2 Сутність і класифікація ключових компетентностей учнів 

основної школи    

Вивчення порушеної проблеми дослідження вимагає конкретизації  

авторського розуміння поняття «ключові компетентності» та уточнення 

структури цих компетентностей. Як засвідчують результати аналізу наукових 

праць і нормативних документів у галузі освіти, фахівці висловлюють різні 

точки зору з цього питання. Така багатогранність значною мірою 

пояснюється складністю та неоднозначністю самого феномена ключових 

компетентностей. 

Окрім того, у науковій літературі наголошено, що ключовим  

компетентностям притаманна змінність, а їхній структурі – динамічність. 

Зокрема, склад та зміст ключових компетентностей на кожному конкретному 

етапі розвитку людства переважно визначаються тенденціями розвитку та 

ціннісними пріоритетами соціуму, а як наслідок – поставленими перед 

системою освіти цілями та завданнями. Причому в різних європейських 

країнах визначені на державному рівні ключові компетентності (чи їхні 

еквіваленти) мають, з одного боку, певні схожі характеристики, а з другого, – 

деякі відмінності, зумовлені історичними, соціально-економічними та 

культурними особливостями розвитку цих країн. Слід також зауважити, що 

на процес опанування ключових компетентностей кожною конкретною 

людиною значною мірою впливають особливості й можливості 

самовизначення особистості в соціумі [10; 140; 183]. 

Зазначимо, що в сучасних умовах інтеграції України в європейський 

простір особливу увагу приділяють вивченню наукових позицій провідних 

європейських фахівців щодо визначення змісту ключових компетентностей 

та їхньої ролі в житті сучасної людини. Зокрема, у процесі здійснення 

наукових розвідок установлено, що вперше в науковій літературі ідею про 

необхідність виокремлення ключових компетентностей висловив німецький 

дослідник Д. Мертенс в опублікованій у 1974 р. доповіді «Ключові 
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кваліфікації. Тези про навчання для сучасного суспільства» [228]. Слід 

уточнити, що в цій доповіді замість ключових компетентностей застосовано 

інше поняття – «ключові кваліфікації». Проте авторське визначення цього 

поняття є підставою для того, щоб сприймати його як синонім до терміна 

«ключові компетентності», який дослідник почав використовувати у більш 

пізніх наукових працях.  

Вагомою заслугою Д. Мертенса є також те, що він розробив 

класифікацію ключових кваліфікацій, яку можна розглядати як першу 

класифікацію ключових компетентностей. Ця класифікація містить такі 

групи кваліфікацій (компетентностей): базові (уміння, які людина може 

використовувати як у професійній діяльності, так і в соціальному житті 

загалом); горизонтальні (здатність особистості ефективно використовувати 

інформацію та швидко опановувати роботу в різних сферах життєдіяльності); 

«широкі елементи» (знання й уміння, застосовувані в багатьох видах 

професійної діяльності); кваліфікації, пов’язані з «фактором віку» (уміння, 

необхідні для здійснення неперервного навчання, які, на думку автора, 

дозволяють подолати різницю в рівні обізнаності молодих та більш зрілих 

працівників) [227]. 

На підставі ідей Д. Мертенса зарубіжні науковці надалі розробили для 

різних галузей професійної педагогіки інші авторські класифікації ключових 

компетентностей. Проте поступово ця дефініція поширилася за межі вказаної 

галузі педагогіки, знайшовши застосування в практиці всіх типів закладів 

освіти. Окрім того, поняття «ключові компетентності» почали також активно 

використовувати в документах, у яких було висвітлено освітні стратегії в 

різних країнах.  

Як з’ясовано, значний внесок у розбудову концепту ключових 

компетентностей зробили розробники Всесвітньої декларації про освіту для 

всіх «Назустріч базовим освітнім потребам», що була затверджена на 

Всесвітній конференції з освіти для всіх у 1990 р. У тексті названого 
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документа термін «компетентність» іще не побутував, проте в ньому було 

наведено перелік життєво важливих навичок, які мають бути сформовані в 

кожного члена сучасного суспільства для успішного життя в ньому. Зокрема, 

у декларації було відзначено, що реалізація навчального процесу в будь-

якому закладі освіти має бути зорієнтована насамперед на задоволення 

базових освітніх потреб людини [89; 244]. У документі уточнювали, що ці 

потреби охоплюють «як необхідний обсяг умінь та навичок (уміння читати та 

писати, висловлювати думки, рахувати та розв’язувати задачі), так і базовий 

зміст освіти (знання, навички, цінності та ставлення), потрібні людині для 

виживання, розвитку всіх своїх здібностей, існування та роботи в гідних 

умовах, усебічної участі в розвитку суспільства, покращення якості життя, 

для прийняття рішень та продовження навчання» [244, с. 2]. 

Як констатує О. Овчарук, упродовж останніх десятиліть серед 

провідних науковців із різних країн, чільне місце серед яких посідають США, 

Канада, Австрія, Велика Британія, Німеччина, Франція та деякі інші, 

точиться дискусія щодо того, якими компетентностями мають оволодіти 

випускники закладів освіти, щоб забезпечити успішне функціонування 

особистості в сучасному динамічно змінному технологічному суспільстві, а 

також які методи, форми й технології слід використовувати в процесі 

навчання для отримання очікуваних  результатів. Як установлено, поступово 

до цієї дискусії долучилися представники відомих міжнародних  організацій 

(ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського 

співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо), 

які вивчають актуальні для сьогодення проблеми компетентнісно 

орієнтованої освіти [118, с. 6]. 

У процесі проведення наукового пошуку також визначено, що в межах 

Федерального департаменту статистики Швейцарії й Національного центру 

освітньої статистики США й Канади в 1997 р. було започатковано 

міжнародний проект «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й 
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концептуальні засади» (скорочено – «DeSeCo»), до розробки якого було 

залучено групу експертів із різних галузей: освіти, бізнесу, охорони праці, 

здоров’я, педагогічної психології, – а також представників міжнародних, 

національних освітніх, державних та недержавних організацій [116; 137; 205; 

219–222; 231; 232].  

Під час вивчення проблеми компетентнісної освіти науковці 

приділяють особливу увагу розкриттю питання визначення структури та 

змісту ключових компетентностей, що пов’язано з нагальною потребою 

відбору й ідентифікації обмеженої їх сукупності, тобто виокремлення 

життєво необхідних для кожної людини компетентностей. Зокрема, у 

дослідженні визначено, що більшість зарубіжних науковців розуміють під 

цим поняттям найважливіші, найбільш інтегровані компетентності, які 

відіграють важливу роль у житті кожної особистості та суспільства загалом, 

адже вони сприяють досягненню людиною успіхів у житті; забезпечують 

підвищення якості роботи суспільних інститутів; охоплюють різні сфери 

діяльності громадян [118, с. 7]. 

Як відзначають зарубіжні експерти, опанування членами суспільства 

ключових компетентностей має позитивне значення й для його подальшого 

розвитку загалом. Зокрема, позитивний результат цього процесу 

проявляється в тому, що активізуються зусилля носіїв цих компетентностей 

щодо подальшої розбудови демократичних засад суспільства; підвищується 

рівень соціального взаєморозуміння та справедливості; забезпечується 

дотримання прав людини й автономії всупереч глобальній нерівності та 

нерівним можливостям, можливості індивідуальної маргіналізації [118, с. 10]. 

Слід зазначити, що експерти, які працюють в Організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD – Organization for Economic Cooperation 

and Development), поняттям «ключові компетентності» (key competencies) 

позначили основний набір найзагальніших компетентностей, який дає 

людині змогу брати активну участь у різних сферах соціального життя, що 



155 
 

 

сприяє, з одного боку, поліпшенню його якості, а з другого, – досягненню 

життєвого успіху самою особистістю. Однак, як відзначають експерти, для 

можливості ідентифікації ці компетентності мають бути деталізовані як 

окремі інтегративні комплекси знань, умінь, навичок, цінностей та 

відношень, що диференціюються за навчальними галузями й сферами життя 

школярів [205; 233]. 

У контексті порушеної проблеми значний інтерес становлять також 

матеріали симпозіуму, що проходив у межах проекту «Середня освіта для 

Європи» у 1996 р. у Берні. На цьому симпозіумі було сформульовано важливі 

теоретичні положення про те, що для забезпечення успішної самостійної 

життєдіяльності молодих людей після закінчення школи, можливості 

отримання надалі вищої освіти необхідно забезпечити оволодіння ними 

відповідними ключовими компетентностями. Основні теоретичні ідеї на 

симпозіумі знайшли відображення в узагальнювальній доповіді 

В. Хутмахера.  

Зокрема, у цьому документі доповідач навів визначені Радою Європи 

п’ять груп ключових компетентностей, які мають опанувати школярі в 

процесі навчання в закладах загальної середньої освіти. Ідеться про такі 

групи компетентностей: політичні й соціальні (здатність брати на себе 

відповідальність, брати участь в ухваленні групових рішень, розв’язувати 

конфліктні ситуації ненасильницьким шляхом, забезпечувати підтримку та 

вдосконалення різних демократичних інститутів); полікультурні (пов’язані з 

життєдіяльністю людей в умовах полікультурного суспільства, що 

передбачає толерантне прийняття відмінностей між людьми, виявлення 

поваги до представників усіх народів та здатність жити поряд з носіями 

інших культур, мов, релігій); комунікативні (здатність людини ефективно 

спілкуватися з іншими  в письмовій та усній формах, володіння іноземними 

мовами); інформаційні (володіння сучасними інформаційними  технологіями, 

усвідомлення їхніх позитивних і негативних властивостей, виявлення  
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критичного ставлення до інформації, поширюваної мас-медіа); самоосвітні 

(готовність людини навчатися впродовж усього життя, здійснювати постійне 

особистісне та професійне  самовдосконалення) [215, с. 11].  

У дослідженні в пригоді також стали висновки Ж. Делора, 

сформульовані в його доповіді міжнародній комісії з освіти для ХХІ століття 

«Освіта – прихований скарб» у 1996 р. У своєму виступі  цей автор 

виокремив «чотири стовпи», на яких, на його думку, має триматися система 

освіти у ХХІ ст.: навчитися пізнавати; навчитися робити («від поняття 

кваліфікації до поняття компетентності»); навчитися жити разом, тобто жити 

поряд з іншими людьми («відкриття іншого», «прагнення до досягнення 

загальних цілей»); «навчитися жити» [48]. Як бачимо, за своєю суттю 

визначені автором «стовпи» є якраз варіантом набору ключових 

компетентностей.  

І. Зимня приділяє увагу тому факту, що в зарубіжній літературі також 

використовують термін «базові навички», який можна сприймати як 

еквівалент поняття «ключові компетентності» [63, с. 11]. Зокрема, авторка 

вважає цінними ідеї Б. Оркассона, відповідно до яких сукупність цих базових 

навичок (ключових компетентностей) включає здатність людини   планувати, 

ефективно працювати в команді, успішно розв’язувати проблеми, а також 

проявляти розвинені комунікативні вміння, лідерство, творчість, 

підприємницьку поведінку, організаційне бачення [63, с. 42].  

На думку І. Зимньої, у нагоді також може стати точка зору С. Шо, який 

виокремлює такі групи базових навичок: «основні» (наприклад, писемність, 

лічба тощо); «життєві» (керування собою, стосунки з іншими людьми); 

«ключові» (комунікація, розв’язання проблем тощо); «соціальні та 

громадянські навички» (виявлення соціальної активності, вироблення 

власних цінностей); «навички для отримання роботи» (наприклад, 

інформаційні); «підприємницькі навички» (визначення ділових можливостей 

тощо); «управлінські навички» (консультування, демонстрація аналітичного 
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мислення тощо); «широкі навички» (навички аналізу, планування, контролю 

та ін.) [63, с. 43].      

Як установлено в процесі дослідження, у 2002 р. за результатами 

реалізації  проекту «DeSeCo» його учасники підготували стратегічний звіт, 

який містив ґрунтовні висновки та рекомендації щодо організації й 

здійснення компетентнісно орієнтованої освіти. Цей звіт містив також 

докладний опис ключових компетенцій. Зокрема, експерти виокремили три 

категорії (групи) цих компетенцій: автономна діяльність; інтерактивне 

використання засобів; функціонування в соціально гетерогенних групах [118; 

232]. 

Як конкретизували фахівці, автономна дія як ключова компетентність 

реалізується в інтегративній сукупності таких здібностей особистості: 

усвідомлювати відповідальність за власні дії, захищати та дбати про 

дотримання як власних прав, інтересів, так і прав, потреб інших людей, що 

передбачає виявлення спроможності робити свідомий вибір із позицій 

громадянина, члена сім’ї, працівника, споживача та інших соціальних ролей; 

складати та реалізовувати на практиці особисті плани й індивідуальні 

проекти на основі визначення провідних життєвих цілей, персональних 

сенсів і цінностей; діяти в широкому контексті, що вимагає від особи  

здатності визначати власну позицію, обирати певний варіант дій у межах тієї 

чи іншої системи, прогнозувати можливі наслідки цих дій [118, с. 11]. 

За висновками вказаних експертів, інтерактивне використання засобів  

відображає спроможність особистості успішно взаємодіяти з навколишнім 

світом. Ця компетентність проявляється як інтегративний комплекс таких   

здібностей людини: в оптимальний спосіб використовувати мову, символіку 

й тексти; ефективно застосовувати здобуту інформацію та засвоєні знання 

в практичній діяльності; успішно застосовувати інноваційні інтерактивні 

технології. Експерти також пояснюють, що функціонування в соціально 

гетерогенних групах як ключова компетентність особистості відображає її 
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спроможність жити поряд та успішно взаємодіяти з іншими людьми, які є 

представниками інших культур, носіями різних мов та поглядів [118; 205; 

233].   

У вказаному вище звіті також було зазначено, що універсальність та 

стандартизація не усувають різноманітності змісту ключових 

компетентностей. Адже три визначені категорії (групи) цих компетентностей 

було розбудовано на досить загальному, абстрактному рівні з тим, щоб їх 

зміст можна було пізніше конкретизувати для різних країн та соціальних 

груп населення. Крім того, у цьому документі визначено, що специфіка й 

відносна важливість цих компетентностей можуть варіюватися для різних 

країн та навіть суспільних прошарків залежно від конкретних соціально-

економічних і культурних чинників [118; 231]. 

Як установлено, серед учасників проекту «DeSeCo» був і відомий 

німецький психолог Ф. Вайнерт. В одній зі своїх праць він виокремив такі 

основні групи ключових компетентностей: базальні (загальнонавчальні 

вміння, інтелектуально-математичні вміння, уміння грамотно писати тощо); 

методологічні (уміння планувати свою діяльність; універсальна здатність 

успішно розв’язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності; 

грамотне використання різних засобів масової інформації; навички роботи з 

комп’ютером тощо); комунікативні (володіння рідною й іноземною мовами в 

письмовій та усній формах; ораторська майстерність тощо); компетентність 

формулювати судження (навички критичного мислення; здатність 

формулювати багатовимірні судження про власну продуктивність та 

продуктивність діяльності інших людей тощо) [162; 242; 243]. 

У контексті порушеної проблеми доцільно також відзначити, що 

зарубіжні фахівці окреслили основні вимоги, якими слід керуватися під час 

визначення ключових компетентностей. Так, ці компетентності мають бути 

сприятливими для всіх членів суспільства, тобто не залежати від 

приналежності людини до певної статі, раси, культури тощо; узгоджуватися з 



159 
 

 

різними групами цінностей і конвенцій (етнічними, економічними, 

культурними тощо); відповідати головним пріоритетам і цілям освіти; мати 

особистісно орієнтований характер [118, с. 13].      

Як свідчить аналіз освітніх документів країн-членів Євросоюзу з 

питань організації шкільної освіти, в останнє десятиріччя проблема 

визначення ключових компетентностей набула ще більшої актуальності. Про 

це свідчить, наприклад, наведений в Офіційному журналі Європейського 

Союзу «Висновок Ради та представників урядів держав-членів щодо 

підготовки молоді до ХХІ століття: порядок денний для європейського 

співробітництва в шкільній освіті». У цьому висновку відзначено, що 

«шкільна освіта, включаючи всі ступені до кінця середньої, закладає основу 

для безперервного навчання, надаючи учням змогу набувати необхідних 

ключових компетентностей, які допоможуть їм протягом усього їхнього 

особистого та професійного життя» [208, с. 319–320]. 

Як наголошує О. Локшина, вагомим внеском у подальший розвиток  

компетентнісного концепту стали результати дослідження, яке провела у 

2002 р. Європейська комісія під керівництвом представників Інформаційної 

мережі з освіти в Європі (EURYDICE). Це дослідження було присвячене 

вивченню феномена ключових компетентностей саме в межах шкільної 

освіти. За висновками фахівців було створено документ «Ключові 

компетентності. Концепт, що розвивається в загальній обов’язковій освіті». 

Зокрема, у цьому освітньому документі встановлено, що ключові 

компетентності характеризуються такими ознаками: засвоєння цих 

компетентностей приносить користь (є вигідними) і самим учням, і 

суспільству загалом; ці компетентності надають можливість кожному 

індивіду успішно інтегруватися в суспільство, при цьому зберігаючи власну 

автономність; вони забезпечують постійне вдосконалення знань, навичок, 

якостей особистості відповідно до актуальних потреб конкретного  часу 

[243]. 
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Як з’ясовано, класифікація ключових компетентностей для загальної 

середньої освіти, яку запропонували розробники документа, охоплює такі 

групи: читання, письмо та арифметика (так звані «три R’s»: reading, writing 

and arithmetic); «загальні навички» (generic skills) (здатність розв’язувати 

проблеми, навчатися; ці компетентності також називаються предметно-

незалежними чи трансверсійними, оскільки вони не формуються окремими 

предметами); особистісні компетентності (виявлення вмотивованості, 

самоповаги, ініціативності); соціальні (або міжособистісні) компетентності 

(повага до культур та традицій, громадянськість, трактована як активна 

участь індивідуумів у житті громади); інформаційно-комунікаційні 

компетентності (ІКТ-компетентності: володіння іноземними мовами; 

компетентності в галузі науки та технологій, що передбачають наукову 

грамотність: здатність застосовувати наукові знання, ставити запитання та 

робити вмотивовані висновки для розуміння та приймання рішень щодо 

царини природи, а також змін, спричинюваних діяльністю людини) [213, 

с. 17].  

Доцільно також зазначити, що у 2005 р. на підставі врахування 

попередніх розробок з окресленої проблеми було створено Європейську 

довідкову систему ключових компетентностей для навчання впродовж життя 

(Key Competences For Lifelong Learning. European Reference Framework). Цей 

документ є результатом спільної діяльності ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, 

ОЕСР, Ради Європи, Європейської комісії, Міжнародного департаменту 

стандартів та інших організацій. Зокрема, у цьому документі під ключовою 

компетентністю розуміють компетентність, що необхідна кожній людині як 

члену суспільства для її «особистісного розвитку, активного громадянства, 

соціальної інтеграції та зайнятості» [210]. Слід також уточнити, що 

визначена довідкова система містить такі ключові компетентності: 

спілкування рідною мовою; спілкування іноземною мовою; математична 

компетентність та базові компетентності з науки й технологій; цифрова 
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компетентність; уміння вчитися; міжособистісна, міжкультурна й соціальна 

компетентності та громадянська компетентність; ініціативність та 

підприємницька компетентність; культурна обізнаність і виразність [90; 211]. 

Варто зауважити, що цей документ визначив стратегічні напрямки подальшої 

трансформації національних систем освіти.  

Доцільно також звернути увагу на «Оновлену стратегічну рамку для 

європейського співробітництва в освіті та навчанні» (An updated strategic 

framework for European cooperation in education and training). Як наголошено 

в цьому документі, на сучасному етапі розвитку суспільства однією з 

основних вимог до національних освітніх систем та державної політики в 

галузі освіти загалом є створення рівних можливостей для всіх членів 

суспільства щодо набуття ключових компетентностей у процесі навчання, 

оскільки це значною мірою впливає на якість усіх аспектів життя людини  

[204]. 

На подальшому розвитку ключових компетентностей позначилося 

також затвердження в 2006 р. Рекомендації Європейського Парламенту та 

Європейської Ради Європейської довідкової рамки ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя (Key Competencies for 

Lifelong Learning), яку планували впроваджувати в освітні системи країн-

членів союзу [209].  

Уточнимо, що перші чотири з указаних компетентностей – це 

когнітивні компетентності, які визначають і на національному, і на 

міжнародному рівнях. Вони формуються в межах вивчення учнями 

традиційних для школи предметів, що зазвичай знаходить відображення у 

відповідних предметно-базованих курикулумах. Результати засвоєння 

школярами цих компетентностей, які визначають за допомогою проведення 

відповідних тестувань чи іспитів, є підставою для розробки нових 

національних і міжнародних документів, спрямованих на подальше 

вдосконалення системи загальної середньої освіти.  
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У процесі проведення дослідження з’ясовано, що ключові 

компетентності другої групи за своєю сутністю є крос-предметними. Їх 

виявлення вимагає від школярів підключення вмінь та навичок критичного 

мислення, своєчасного оцінювання можливих ризиків та приймання 

самостійних рішень, керування власними емоціями й почуттями, 

демонстрації творчого підходу, ініціативного ставлення. Очевидно, що це 

значно ускладнює процедуру вимірювання навчальних досягнень учнів. 

Експерти також зауважують, що кожну з визначених груп ключових 

компетентностей по-різному відображено в змісті шкільної програми, а 

набуття учнями цих компетентностей відбувається в різний спосіб і на різних 

рівнях [198, с. 156].  

Як установлено, у рамках дослідження Європейського інституту освіти 

й соціальної політики (EIESP) представникам країн-членів ОЕСР було 

запропоновано визначити перелік ключових компетентностей. Вони 

виокремити такі групи: соціальні компетентності (компетентності співпраці), 

грамотність (розуміння та застосування знань), навчання компетентностей 

(безперервна освіта протягом усього життя), комунікаційні компетентності 

[39; 145; 159; 162; 215; 216].  

Слід зазначити, що Д. Пеппер визначив такі ключові компетентності: 

спілкування рідною мовою, спілкування іноземними мовами, математична 

компетентність та основні компетентності в галузі природничих наук і 

технологій, цифрова компетентність, уміння вчитися, соціальні та 

громадянські компетентності, виявлення ініціативи і здатність до 

підприємництва, культурна обізнаність та демонстрація культури. Як 

стверджує автор, кожна з цих компетентностей вимагає від людини також 

критичного мислення, креативності, ініціативності, умінь розв’язувати 

проблеми, оцінювати ризики, приймати самостійні рішення, здійснювати 

комунікацію та конструктивне управління [39; 230].  
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Важливо зауважити, що, з одного боку, на теренах країн Європейського 

Союзу діють міжнародні нормативні документи в галузі шкільної освіти, у 

яких визначено сутність та зміст ключових компетентностей, вимоги до їх 

реалізації в освітньому процесі. З другого, – у різних країнах існують певні 

відмінності щодо бачення способів розв’язання цього питання. Зокрема, під 

час здійснення наукового пошуку визначено, що в сучасних освітніх 

документах різних держав-членів Євросоюзу поряд із поняттям «ключові 

компетентності» (key competences) використано й інші поняття, які за своєю 

сутністю наближаються до зазначеного поняття, наприклад такі: «навички» 

(skills), «здібності» (abilities), «компетентності» (competences), «базові 

компетентності» (core competences) тощо. Очевидно, що вибір відповідного 

поняття в конкретній країні визначається як соціально-лінгвістичним 

контекстом, так і домінантною освітньою парадигмою [197–199].  

Як з’ясовано в ході аналізу наукової літератури, з точки зору підходів 

до визначення ключових компетентностей країни Євросоюзу можна умовно 

поділити на три групи. Так, у першій із них (Португалія, Франція, Італія, 

Мальта, Словенія тощо) вимоги до формування ключових компетентностей 

учнів закріплені на законодавчому рівні й спрямовують реалізацію цього 

процесу на оволодіння школярами сукупністю визначених знань, навичок та 

ставлень [198; 213]. У другій групі країн Євросоюзу замість концепту 

«ключові компетентності» в освітніх нормативних документах використано 

інші терміни. Наприклад, в Австрії застосовують термін «динамічні 

здібності», в Угорщині – специфічні горизонтальні «цілі розвитку», в Англії, 

Уельсі, Шотландії, Ірландії – терміни «базові навички» та «ключові навички» 

тощо [198; 202; 207; 214; 235; 241].   

У дослідженні також визначено, що в третій виділеній групі країн 

Європейського союзу (Швеція, Латвія та ін.) у навчальних планах закладів 

шкільної освіти визначено не компетентності, а цілі та завдання. Проте ці  

цілі та завдання за своїм змістом наближаються до поняття «ключові 
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компетентності», бо визначаються через заплановані знання, навички й 

ставлення та охоплюють широкий спектр якостей і навичок людини. 

Наприклад, у Швеції в навчальних планах представлений новий курикулум 

для обов’язкової освіти, у якому окреслено дві групи цілей – стратегічні й 

оперативні («цілі, до яких треба прагнути» та «цілі для досягнення»). Як 

з’ясовано в процесі наукових розвідок, спільні для всіх рівнів загальної 

середньої освіти цілі, схожі за змістом із ключовими компетентностями, 

визначено також у нормативних документах Латвії [197; 198; 202; 235; 241].  

Отже, можна підсумувати, що в різних країнах Євросоюзу процес 

реалізації компетентнісно орієнтованої освіти має суттєві відмінності. 

Водночас слід зауважити, що реформи шкільної освіти в цих країнах, 

здійснювані на засадах компетентнісного підходу, мають і спільні 

характеристики. Як вважає О. Ярова, головною спільною ознакою для цих 

реформ є те, що перехід до компетентнісної парадигми здійснюють на 

підставі проектування відповідного змісту освіти [198, с. 157]. Отже, в 

умовах інтеграції України в європейський освітній простір існує актуальне 

завдання щодо визначення оптимального для сьогодення набору ключових 

компетентностей, що стане основою для адекватного структурування змісту 

загальної середньої освіти. Тому в контексті порушеної проблеми 

дослідження наведені вище теоретичні положення та висновки європейських 

фахівців мають значну наукову цінність. 

Зазначимо, що під час здійснення наукового пошуку значну увагу було 

приділено аналізу наукових праць, у яких провідні сучасні науковці 

висловлювали свої думки щодо визначення сутності та структури ключових 

компетентностей. Зокрема, Є. Бондаревська та С. Кульневич нагадують, що 

структура будь-якої компетентності містить не тільки когнітивну й 

операційно-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, 

поведінкову. А це означає, що зміст цього утворення значною мірою 

зумовлений якостями та властивостями конкретної людини. Тому можна 
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сказати, що ключова компетентність проявляється в реальному житті 

індивіда як його особистісно усвідомлена якість, що увійшла до складу 

суб’єктивного досвіду. Кожна така ключова компетентність являє собою 

систему певних знань, умінь і навичок, яка, з одного боку, має особистісний 

сенс для людини, а з іншого, – характеризується універсальним значенням, 

тобто вона може бути використана в різних видах діяльності під час 

розв’язання різноманітних життєво важливих проблем.  

На підставі викладеного Є. Бондаревська та С. Кульневич роблять 

висновок про те, що ключові компетентності в системі освіти можна 

сприймати як особисті цілі суб’єктів навчання, особисті сенси їхньої 

освітньої діяльності. У світлі цього виникає потреба в переорієнтації 

освітнього процесу зі знеособлених, відчужених знань, «значень» на 

особистісні сенси, що пов’язано з формуванням в особистості небайдужого, 

ціннісного ставлення до власного навчання. Основним шляхом забезпечення 

такого переходу є розбудова змісту освіти з опорою на визначені ключові 

компетентності, їх включення до цього змісту. Як стверджують автори, у 

такому разі ключові компетентності «опредмечуються» в процесі навчання 

через виявлення людиною здібностей до самоактуалізації, емпатії, 

суб’єктивного контролю, а також особистісно забарвлених умінь щодо 

організації власного навчання [23, с. 29–30].  

Як уточнює І. Зимня, у процесі визначення основних ключових 

компетентностей вона керувалася такими ґрунтовними теоретичними 

положеннями: людина є суб’єктом спілкування, пізнання та праці; 

особистість проявляється в системі ставлень до суспільства, інших людей, до 

себе й до праці; компетентність людини має вектор акмеологічного розвитку. 

На підставі цього дослідниця дійшла висновку про доцільність виокремлення 

трьох груп ключових компетентностей: компетентності, що стосуються самої 

людини як особистості й суб’єкта життєдіяльності; компетентності, що 

стосуються взаємодії особистості з іншими людьми; компетентності, що 
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стосуються діяльності людини та проявляються в усіх її типах і формах [62; 

63]. 

І. Зимня також конкретизувала, які компетентності містить кожна 

з названих груп. Так, перша з них охоплює такі компетентності: 

компетентності здоров’язбереження; компетентності ціннісно-смислової 

орієнтації у світі; цінності культури, науки, виробництва; цінності історії 

цивілізації та рідної країни; цінності релігії; компетентності інтеграції 

(структурування й ситуативно-адекватна актуалізація знань, їх прирощення); 

компетентності громадянськості; компетентності самовдосконалення й 

саморегуляції. До другої визначеної групи компетентностей авторка віднесла   

компетентності соціальної взаємодії й компетентності в спілкуванні. На її 

думку, третя група містить такі компетентності: загальні компетентності 

діяльності як здатність використовувати різні її засоби та способи; 

компетентності пізнавальної діяльності; компетентності використання 

інформаційних технологій [63, с. 12–13]. 

Коментуючи позицію І. Зимньої щодо структури ключових 

компетентностей, відзначимо, що її ідея про доцільність виділення трьох 

сфер життя людини, за якими було визначено групи компетентностей, 

становить значний інтерес і врахована під час проведення подальшого 

дослідження. Проте було б доцільно більш докладно схарактеризувати 

визначені нею компетентності як цілісні, системні утворення. 

Висловлюючи значною мірою схожі ідеї, О. Цільмак вважає за 

доцільне класифікувати типи ключових компетентностей відповідно до 

спрямованості особистості (на себе, на інших, на діяльність). Це стало 

підставою для виділення таких ключових компетентностей: особистісної 

(відображає внутрішній світ людини, її світогляд, потреби, переконання, 

мотивації, інтереси, схильності, індивідуально-психічні особливості тощо); 

соціальної (пов’язана з життям у суспільстві, соціальною діяльністю 
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особистості, її взаємодією із соціальним середовищем тощо); діяльнісної 

(забезпечує різні види діяльності особистості) [187, с. 128–129]. 

На думку С. Шишова, ключовими слід вважати визначальні 

компетентності, що відповідають умовам реалізації, однак не обмежуються 

ними, є занадто специфічними, проте водночас певною мірою 

універсальними [191, с. 20]. Автор запропонував перелік ключових 

компетентностей, які класифікував за тими можливостями, котрі вони 

надають особистості.  

Цей перелік містить такі компетентності: вивчати (уміти з користю 

застосовувати накопичений досвід, забезпечувати взаємозв’язок засвоєних 

знань та впорядковувати їх,  здійснювати самостійне навчання тощо); шукати 

(використовувати різноманітні бази даних, знаходити потрібну інформацію, 

уміти грамотно працювати з документами та класифікувати їх тощо); думати 

(критично сприймати різні аспекти власної життєдіяльності, визначати 

взаємозв’язок між минулими та теперішніми подіями, формулювати 

й обстоювати свою позицію в дискусіях тощо); співпрацювати (уміти 

працювати з іншими людьми в групах, домовлятися з партнерами зі 

спілкування, приймати індивідуальні та колективні рішення тощо); братися 

до справи (швидко долучатися до виконання запланованого проекту, 

організовувати роботу, відчувати відповідальність за її перебіг і результати 

тощо); адаптуватися (виявляти гнучку реакцію на динамічні зовнішні зміни, 

уміти використовувати у своїй діяльності нові технічні та інформаційні 

технології) [191, с. 21].  

В. Блінов та І. Сергєєв стверджують, що ієрархічний набір ключових 

компетентностей містить насамперед такі: інформаційну (готовність до 

роботи з інформацією); комунікативну (готовність спілкуватися з іншими 

людьми; формується на підставі інформаційної); кооперативну (готовність до 

співпраці з іншими людьми, формується на основі двох попередніх 
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компетентностей); проблемну (готовність до успішного розв’язання проблем; 

формується на основі трьох попередніх) [149, с. 24].  

Висвітлюючи взаємозв’язок між визначеними компетентностями, 

автори уточнюють, що засвоєння інформації є основою для розбудови 

комунікації з іншими  людьми, у якій чільне місце належить саме обміну 

цінною для партнерів інформацією. Це стає підґрунтям для організації 

успішної взаємодії між людьми, кооперації в процесі рольового спілкування. 

Своєю чергою, саме в процесі взаємодії обговорюють шляхи розв’язання 

наявних проблем і визначають найоптимальніші. І. Сергєєв та В. Блінов 

також приділяють увагу тому факту, що формування всіх обраних 

компетентностей вимагає від людини здійснення процесу 

самовдосконалення. Отже, з одного боку, визначені компетентності мають 

прагматичний характер, надаючи людини можливість успішно 

функціонувати в суспільстві в ролі його члена. З іншого боку, засвоєння 

ключових компетентностей забезпечує вищий, особистісний рівень розвитку 

учня, що є одним із першочергових завдань для кожного сучасного закладу 

загальної середньої освіти [149].    

Як установлено в процесі дослідження, А. Хуторський визначає такі 

групи ключових компетентностей: ціннісно-смислові, загальнокультурні, 

навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, соціально-трудові, 

особистісного самовдосконалення [182–184]. За висновками розробників 

авторської стратегії модернізації змісту загальної освіти (В. Башев, 

В. Краєвський, О. Лебедєв, В. Сєриков, Г. Цукерман та ін.), ключова 

компетентність, маючи інтегративну природу, вбирає в себе «ряд однорідних 

чи близькоспоріднених умінь та знань, релевантних відносно широкої сфери 

культури та діяльності» [154, с. 15]. Класифікуючи ключові компетентності 

за сферами їх виявлення, ці вчені виділили групи компетентностей 

особистості у таких галузях: самостійної пізнавальної діяльності, цивільно-
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громадської діяльності, соціально-трудової діяльності, культурно-дозвільної 

діяльності, а також у побутовій сфері [там же].  

В іншій науковій праці О. Лебедєв зазначає, що ключові  

компетентності в галузі шкільної освіти – це «здатність учнів самостійно 

діяти в ситуації невизначеності під час розв’язання актуальних для них 

проблем» [83]. Розкриваючи суть ключових компетентностей, автор 

відзначає, що їх сформованість у суб’єкта навчання передбачає наявність у 

нього таких здібностей: ефективно діяти не тільки в навчальній, а й в інших 

сферах діяльності; успішно діяти в ситуаціях, у яких виникає потреба в 

самостійному визначенні сутності наявних завдань, уточненні умов їх 

виконання, пошуку способів вирішення, самостійній оцінці здобутих 

результатів; результативно розв’язувати проблеми, актуальні для школярів 

[83]. 

Оскільки ключові компетентності є важливими очікуваними 

результатами досягнення поставлених цілей компетентнісної освіти,  

важливо також акцентувати на зауваженні О. Лебедєва про те, що при 

традиційному навчанні ці цілі пов’язані з очікуваннями вчителів. Не 

погоджуючись із такою ситуацією, автор відзначає, що педагогічно доцільна 

організація шкільної освіти вимагає досягнення узгоджених освітніх цілей і 

вчителів, і самих учнів. Тільки в такому разі випускники будуть дійсно 

підготовані до успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві [83].  

Як відзначають С. Саннікова та Є. Письменний, компетентності не 

зводяться до знань та вмінь, проте вони є формою їх вияву в різних ситуаціях 

та випадках на різних етапах формування. У світлі цього ключові 

компетентності в системі освіти можна вводити як «конкретизовані цілі 

навчання» [144, с. 62]. В. Басараб вважає, що ключові компетентності 

являють собою освітній результат у формі інтегрованих знань, умінь, 

здібностей, якостей людини. До основних ключових компетентностей автор 
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відніс такі: інформаційну, комунікативну, підприємницьку та соціальну [10, 

с. 62].  

Іншу точку зору висловлює Л. Сушенцева. Вона вважає, що набір  

ключових компетентностей охоплює такі: здатність спілкуватися 

(комунікативні навички та здібності); уміння розв’язувати проблеми (уміння 

планувати й виконувати дії, щоб дістати очікуваний результат); уміння 

співпрацювати (уміння реалізовувати ефективну взаємодію в команді); 

здатність до саморозвитку (здатність організовувати свою діяльність, 

самопізнання, здійснювати самооцінку, виявляти вміння критично й 

аналітично мислити); компенсаційна готовність (здатність і вміння 

самостійно долати труднощі, які виникають під час засвоєння нового 

знання); підприємливість (уміння бути конкурентноздатним на ринку праці, 

планувати власну діяльність та діяльність інших людей); володіння 

інформаційними технологіями (уміння використовувати відомі технічні 

програмні засоби обробки інформації, здатність до самостійного опанування 

нових технологій) [155, с. 24]. 

Як стверджує О. Пометун, ключові компетентності – це надпредметні 

(міжпредметні) компетентності, що визначаються як «здатність людини 

здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні 

види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми» [131, с. 64]. Ці 

компетентності фіксує «суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, 

умінь, навичок, ставлень тощо, які можна застосовувати в широкій сфері 

діяльності людини» [131, с. 65]. Посилаючись на теоретичні висновки 

міжнародного експерта О. Крисана, сформульовані в його доповіді на 

науково-практичному семінарі «Компетентнісний підхід до формування 

змісту освіти у 12-річній школі: концептуальні підходи та термінологія» у 

2004 р., дослідниця також відзначає, що ключові (або базові, надпредметні, 

транспредметні, міжпредметні) компетентності можна представити у вигляді 
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своєрідної «парасольки», що охоплює весь процес навчання в школі [132, 

с. 21]. 

Як зазначає О. Пометун, ключові компетентності мають такі характерні 

ознаки: вони  є синтетичними, тобто містять у собі певний комплекс знань, 

умінь і ставлень, який школярі набувають під час засвоєння змісту освіти 

впродовж усього терміну навчання; вони не пов’язані з конкретним 

предметом, їх можна набути під час вивчення не одного предмета, а тільки  

кількох або всіх одночасно, тобто шляхом використання всіх навчальних 

можливостей, що визначаються формальною й неформальною освітою; вони 

можуть бути умовно визначені як персональні засоби, «ноу хау», 

«процедурні знання» школярів [там же].   

З урахуванням європейського досвіду реалізації компетентнісної освіти 

та актуальної для сьогодення потреби в розвитку вітчизняної школи 

О. Савченко визначила таку сукупність ключових компетентностей: уміння 

вчитися (навчальна); громадянська; загальнокультурна; компетентність з 

інформаційних та комунікативних технологій; соціальна; підприємницька; 

здоров’язбережувальна. Цей перелік створено з орієнтацією на Європейську 

рамку ключових компетентностей для навчання впродовж життя [141, с. 43]. 

Сприймаючи ключові компетентності як надпредметні (міжпредметні), до 

наведеної точки зору щодо визначення структури ключових компетентностей 

приєднується також Н. Перевознюк [124].  

М. Голубєва та І. П’янковська стверджують, що ключові 

компетентності являють собою змінний, багатофункціональний набір знань, 

умінь і ставлень, які потрібні кожному члену суспільства для особистісної 

самореалізації й розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування. Як 

підкреслюють автори, ці компетентності посідають центральне місце в 

системі інших важливих для людини компетентностей, забезпечуючи її 

здатність успішно діяти на підставі засвоєних знань, оперативно вирішувати 

поставлені завдання й розв’язувати виниклі проблеми. М. Голубєва та 
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І. П’янковська також зазначають, що ключові компетентності особистості 

більшою мірою пов’язані з особистісними якостями, властивостями та 

здібностями людини, ніж зі знаннями, уміннями та навичками в певній сфері 

діяльності. За висновками науковців, засвоєння компетентностей забезпечує 

успішність індивіда в основних сферах його життєдіяльності: у сфері 

особистісної реалізації й розвитку протягом життя (забезпечує культурний 

капітал); у сфері активного громадянства та інтеграції (становить соціальний 

капітал); у сфері зайнятості (забезпечує людський капітал) [37, с. 11, 13]. 

Наведені вище теоретичні положення про сутність і склад ключових 

компетентностей для загальної середньої освіти стали в пригоді під час 

проведення подальшого дослідження. Проте відзначимо, що базовими для 

дисертаційної роботи є визначення та класифікація ключових 

компетентностей, наведені в розробленій у 2016 р. Концепції «Нова 

українська школа». Зокрема, у цьому документі визначено, що ключові 

компетентності – це «ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, 

розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий 

успіх протягом усього життя» [79]. У документі також представлено 

визначений на підставі врахуванням відповідних європейських нормативних 

документів комплекс ключових компетентностей Нової української школи: 

1. Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою. 

Ідеться про вміння в усній та письмовій формі висловлювати, тлумачити 

інформацію, поняття, ідеї, почуття в процесі слухання, говоріння, читання, 

письма, під час застосування мультимедійних засобів; спроможність 

оптимально застосовувати мовні засоби в різних сферах діяльності, 

усвідомлювати роль ефективного спілкування.  

2. Основні компетентності в галузі природничих наук і технологій. 

Ідеться про готовність особистості до наукового розуміння природи й 

сучасних технологій, здатність використовувати свої знання у відповідній 
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практичній діяльності, методи проведення наукових досліджень у галузі цих 

наук.    

3. Інформаційно-цифрова компетентність. Ця компетентність 

виявляється у впевненому застосуванні інформаційно-комунікаційних 

технологій для створення, пошуку, обробки, аналізу, обміну інформацією з 

іншими людьми; в інформаційній та медіа-грамотності, засвоєнні основ 

програмування, демонструванні алгоритмічного мислення, умінь працювати 

з базами даних, навичок безпеки в інтернеті та кібербезпеки; у розумінні 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо). 

4. Уміння вчитися впродовж життя. Передбачає сформованість 

здатності людини до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і 

навичок, організації освітнього процесу, зокрема через ефективне керування 

ресурсами та інформаційними потоками, виявлення вмінь організовувати 

свою навчальну діяльність та адекватно оцінювати її результати, готовності 

навчатися впродовж життя. 

5. Спілкування іноземними мовами. Опанування школярем умінь 

правильно розуміти висловлене іноземною мовою, формулювати та  

тлумачити поняття, ідеї, почуття, факти в процесі слухання, говоріння, 

читання й письма; умінь здійснювати міжкультурне спілкування.   

6. Математична компетентність. Виявляється в культурі логічного 

й алгоритмічного мислення, демонструванні вмінь застосовувати 

математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних 

завдань у різних сферах діяльності, спроможності розуміти та 

використовувати нескладні математичні моделі, умінь будувати ці моделі для 

розв’язання проблем. 

7. Ініціативність і підприємливість. Ця компетентність вимагає від 

школярів засвоєння умінь генерувати нові ідеї й ініціативи, утілювати їх у 

життя, що є важливою передумовою для підвищення людиною власного 
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соціального статусу та добробуту, а також розвитку суспільства й держави 

загалом; умінь раціонально поводитись у ролі споживача, ефективно 

використовувати індивідуальні заощадження, приймати оптимальні рішення 

в царині зайнятості, фінансів тощо.   

8. Обізнаність та самовираження у сфері культури. Виявляється як 

здатність індивіда розуміти твори мистецтва, формувати індивідуальні смаки 

в цій царині, самостійно виражати свої погляди, збагачувати власний досвід 

та почуття за допомогою засобів мистецтва. Зазначена компетентність 

передбачає також глибоке розуміння особистістю власної національної 

ідентичності, виявлення толерантного ставлення й поваги до розмаїття 

культурного вираження інших людей.  

9. Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя. Ідеться про 

сформованість умінь раціонально користуватися природними ресурсами,  

правильно розуміти роль довкілля для життя та здоров’я людини, готовності 

та бажання дотримуватися здорового способу життя.  

10. Соціальна та громадянська компетентності. Вимагають засвоєння 

школярами всіх основних форм поведінки, потрібних для ефективної та 

конструктивної участі в громадському житті, у справах сім’ї та колективу;  

опанування вмінь ефективно працювати та взаємодіяти з іншими людьми, 

попереджати й розв’язувати конфлікти, а також виявлення поваги до закону, 

дотримання прав людини, підтримки соціокультурного різноманіття [71; 76].    

Отже, на підставі аналізу наукової літератури та нормативних 

документів у галузі освіти встановлено, що провідне місце серед 

компетентностей, якими мають оволодіти сучасні учні, посідають ключові 

компетентності. У дисертації визначено, що ключовими є компетентності, які 

мають найбільш інтегрований характер і проявляються в різних сферах 

життєдіяльності сучасної людини. Їх засвоєння є необхідною передумовою 

для можливості успішної особистої самореалізації людини, її формування як 

громадянина, досягнення нею життєвого успіху.  
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Як було з’ясовано, фахівці висловлюють різні погляди щодо складу та 

змісту цих компетентностей. Їхні теоретичні доробки враховано під час 

проведення подальших наукових розвідок. При цьому з огляду на інтеграцію 

України в європейський освітній простір особливу увагу приділено вивченню 

наукових праць з цього питання зарубіжних фахівців. Водночас варто 

підкреслити, що не можна допускати спроб механічного копіювання 

європейських шкіл, ігнорувати національні й регіональні особливості 

функціонування вітчизняних закладів загальної середньої освіти. Адже 

найкращі результати в компетентнісно орієнтованому освітньому процесі 

школи можна дістати тільки в тому випадку, коли в ході творчого 

застосування теоретичних і практичних напрацювань зарубіжних фахівців 

вітчизняні освітяни спиратимуться на дані всебічного аналізу історичних, 

культурних та економічних особливостей сучасного розвитку української 

держави, ураховуватимуть її злободенні потреби.  

Тому в контексті дослідження теоретичним підґрунтям для формування 

в школярів ключових компетентностей було визначено їхній перелік, 

наведений у Концепції «Нова українська школа». Отже, учителі мають 

забезпечити цілеспрямоване оволодіння учнями основної школи в процесі 

навчання визначеними в даному документі  компетентностями. Слід також 

уточнити, що ці ключові компетентності системно формуються в учнів на 

всіх етапах шкільної освіти. Однак процес опанування їх у різних класах має 

свої відмінності, зумовлені вимогами нормативних документів щодо змісту 

освіти та віковими можливостями суб’єктів навчання.  

 

2.3. Специфіка формування ключових компетентностей 

високоздібних учнів основної школи в процесі навчання  

суспільствознавчих предметів   

Дослідження проблеми формування у високоздібних учнів основної 

школи ключових компетентностей передбачає визначення не тільки їхньої 
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сутності та змісту, але й шляхів досягнення цієї мети. У контексті інтеграції 

України в європейський освітній простір значний інтерес становлять у цьому 

ракурсі теоретичні та практичні напрацювання західноєвропейських фахівців 

у галузі шкільної освіти.   

Зокрема, під час проведення наукового пошуку було з’ясовано, що 

в закладах загальної середньої освіти країн Євросоюзу реалізують три 

основні способи формування ключових компетентностей школярів: засобами 

їх інтеграції в зміст навчального матеріалу з усіх предметів навчального 

плану; шляхом інтеграції ключових компетентностей у зміст окремих 

освітніх галузей чи предметів навчального плану; через упровадження 

ключових компетентностей на рівні реалізації міжпредметних зв’язків [198; 

212]. 

З урахуванням рекомендацій зарубіжних колег провідні вітчизняні 

науковці дійшли висновку, що для забезпечення успішного формування в 

школярів ключових компетентностей необхідно ідентифікувати кожну з них 

з окремими освітніми галузями, потім конкретизувати на рівні навчальних 

предметів, що вимагає визначення в межах їхнього змісту освіти 

відповідного навчального матеріалу. Причому комплекс ключових 

компетентностей має бути забезпечений як інваріантною, так і варіативною 

частинами навчального плану. Також існує потреба в чіткому визначенні 

рівнів і показників сформованості цих компетентностей на кожному етапі й 

році навчання [198; 212]. 

Результати аналізу наукової літератури свідчать про те, що у 

вітчизняних закладах загальної середньої освіти успішне формування 

ключових компетентностей школярів, зокрема й учнів основної школи, може 

здійснюватися під час вивчення різних предметів навчального плану. Як 

довели науковці, значний потенціал щодо забезпечення оволодіння учнями 

5–9 класів ключовими компетентностями має блок суспільствознавчих 

предметів. Очевидно, що виконання цього завдання вимагає врахування 
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специфіки формування ключових компетентностей високоздібних учнів 

основної школи в процесі вивчення вказаних предметів. 

У контексті цього слід зауважити, що суспільствознавчі предмети 

належать до циклу гуманітарних, а тому їм притаманні загальні для цього 

циклу ознаки. Як з’ясовано, на початку ХХІ ст. роль соціогуманітарних наук 

у житті людства значно зросла. Це пояснюється тим, що в сучасному 

суспільстві основним об’єктом наукових розвідок стала проблема 

особистості, яка прагне жити у відповідності із загальнолюдськими 

цінностями та гуманістичними ідеалами свого народу. При цьому 

специфічною ознакою соціально-гуманітарного пізнання є те, що воно вивчає 

механізм самостійного вибору особистістю суб’єктивних рішень, вироблення 

власної позиції в різних сферах життєдіяльності. Тому активний розвиток 

цього пізнання дає змогу запобігти виникнення багатьох проблем у житті  

суспільства та кожного його окремого члена [15; 31; 46;  50; 75; 95; 130; 131]. 

У науковій літературі також зазначено, що соціогуманітарна сфера має 

дві складові: об’єктивну та суб’єктивну. Перша з них відображає соціально-

історичні закономірності, що діють у суспільстві та значною мірою 

зумовлюють вибір людиною моделі поведінки. Суб’єктивна ж складова 

пов’язана з індивідуальними цілями, інтересами, намірами індивіда. У 

реальній практиці обидві складові тісно пов’язані між собою, оскільки 

об’єктивні закономірності знаходять своє відображення в індивідуальній 

активності суб’єкта [31; 45; 52; 53; 112; 146]. 

У контексті порушеної проблеми доцільно також представити точки 

зору сучасних учених щодо висвітлення відмінностей між природничими та 

соціогуманітарними науками. Значний інтерес у цьому плані викликали такі  

теоретичні положення Р. Вєтрова й Г. Лебедєвої: 1) природничі науки 

вивчають природу, об’єктивні зв’язки між природними явищами, що існують 

незалежно від людини. Фахівці в галузі соціогуманітарних наук досліджують 

суспільство, а це передбачає вивчення діяльності людей, їхніх 
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індивідуальних інтересів, думок, прагнень, цілей, тобто  суб’єктивний світ 

людини; 3) природничі науки зі всього різноманіття аспектів обирають тільки 

ті, що відображають повторюваність явищ, визначають спільні для певного 

кола природних явищ ознаки. На відміну від них, соціогуманітарні науки 

виявляють і вивчають не лише загальні характеристики однорідних 

суспільних феноменів, але й особливості одиничного: окремі, неповторні 

події, одиничні соціально значущі дії, політику конкретного державного 

діяча тощо. Тому понятійний апарат цих наук має бути здатним відображати 

неповторність, одиничність відповідних явищ [32]. 

У пригоді також стали погляди Л. Гриніна стосовно принципових 

відмінностей між дослідженнями в галузі природничих і  суспільних наук. 

Так, автор відзначає:  

1. Під час здійснення наукових розвідок у галузі природничих наук 

учені мають змогу спиратися на перевірені часом парадигми й готові 

алгоритми проведених досліджень. Дослідники в сфері суспільствознавства в 

цьому ракурсі мають набагато менше можливостей, проте вони під час 

проведення дослідження можуть більшою мірою спиратися на накопичений 

особистий і громадський досвід.  

2. У царині природничих наук широко застосовують різні процедури 

верифікації, що дозволяє своєчасно виявити неправдиві чи викривлені дані. 

У суспільних науках діапазон таких процедур є набагато меншим. Проте 

фахівці в суспільствознавчій галузі теж можуть успішно реалізовувати такі 

способи верифікації, як компаративістський підхід, перевірки на 

несуперечливість, логічність, історичні аналогії тощо.  

3. Зазвичай серйозні дослідження у сфері природничих наук 

проводить група науковців. У суспільствознавчій галузі більш традиційною є 

ситуація, коли дослідник здійснює свої наукові розвідки самостійно. З одного 

боку, це має певні переваги, адже науковцеві ніхто не заважає обирати цікаву 

для нього проблему та максимальною мірою реалізувати свій задум щодо її 
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розв’язання. З іншого боку, відсутність своєчасної критичної оцінки 

висловлених наукових ідей кваліфікованими опонентами не дозволяє 

дослідникові побачити помилки у своїх міркуванням та швидко їх виправити. 

Зрештою це знижує цінність його наукової діяльності. Відповідно 

актуальною потребою сьогодення є проведення системних наукових 

досліджень групою фахівців-суспільствознавців, адже це може забезпечити 

досягнення синергетичного ефекту їхніх спільних зусиль [42].   

Як підкреслюють дослідники (І. Журавльов, В. Сєріков, Н. Ткачова, 

І. Шалигіна, Т. Щебликіна та ін.), специфіку соціогуманітарного пізнання 

треба враховувати не тільки в процесі здійснення наукового пошуку, але й 

під час викладання учням відповідних предметів. Зокрема, вони відзначають:  

1. Викладання природничих предметів спрямоване на засвоєння 

учнями певних знань і способів діяльності шляхом їх розширення, оновлення 

й накопичення. У такому разі процес пізнання являє собою послідовність 

логічних конструктів. Вивчення школярами гуманітарних і, зокрема, 

суспільствознавчих предметів спрямоване насамперед на набуття 

особистістю досвіду емоційно-ціннісних ставлень, відпрацювання власних 

сенсів, значень, цінностей.  

2. Під час вивчення природничих дисциплін учні опановують 

об’єктивні знання про природу, причому основним критерієм їх істинності є 

практика. Соціогуманітарне пізнання передбачає множинність точок зору 

дослідників щодо трактування певних явищ і подій, інтерпретацій текстів чи 

культурних фактів. У світлі цього необхідно забезпечити відпрацювання 

учнями в ході дискусій власних ціннісних поглядів на визначений об’єкт.  

3. Оскільки знання в соціогуманітарній сфері мають суб’єктивний 

характер, існують серйозні труднощі в чіткому визначенні, проектуванні 

очікуваного результату навчально-пізнавальної діяльності учнів у цій галузі  

шляхів забезпечення його узгодження з цілями, цінностями та 

індивідуальним життєвим досвідом особистості. 
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4. Під час здійснення школярами соціогуманітарного пізнання 

відбуваються процес співробітництва, співтворчості з автором обраного 

твору та іншими людьми, формування в учасників спілкування певного 

емоційно-ціннісного ставлення до визначеного об’єкта, а це свідчить про 

нероздільність об’єкта вивчення та знань про нього [58; 150; 175; 188; 195].  

Доцільно також зазначити, що, за висновками науковців (Л. Гринін, 

Л. Коротаєв, О. Пометун, Г. Фрейман та ін.), інтенсивні зміни в суспільстві на 

тлі динамічного зростання потоку інформації сьогодні значно випереджають 

засоби аналізу, які використовують для визначення цих змін. У світлі цього 

виникає актуальна потреба у формуванні в кожної особистості системного 

погляду на світ і суспільство, який дасть змогу зрозуміти сутність глобальних 

соціальних процесів. Провідну роль у формуванні такого погляду мають 

відігравати фахівці в галузі суспільно-гуманітарних наук [41; 42; 133].  

У світлі цього Л. Гринін і Л. Коротаєв зауважують, що в різні періоди 

історії людства певні форми суспільної свідомості спочатку виникають, 

досягають свого розквіту, а потім втрачають значущість, а деякі форми 

зазнають змін, зумовлених поточним моментом. Особливий інтерес у цьому 

плані становлять трансформації розуміння різних суспільних подій і 

процесів, які стосуються або минулого, або теперішнього. Адже сьогодні 

навіть найважливіші суспільно-політичні феномени нерідко сприймають як 

різновид фікшн, а тому різні науковці та політичні діячі характеризують їх за 

допомогою принципово інших дискурсів. Л. Гринін і Л. Коротаєв також 

акцентують увагу на тому, що в останні роки навколо інтерпретації багатьох 

історичних подій розгортаються активні дискусії, причому деякі фахівці під 

час висловлювання власних точок зору з порушених питань не нехтують 

відвертими фантазіями та спекуляціями [41; 42].   

Варто також зауважити, що на розвиток суспільствознавчих наук 

величезний вплив сьогодні здійснюють засоби масової інформації. Проте 

публіцистика та новинні блоки в будь-якій країні значною мірою 
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характеризуються необ’єктивністю й заангажованістю. Унаслідок цього 

багато науковців у сфері соціально-гуманітарних наук стають заручниками 

«готових думок, що формуються засобами масових комунікацій» [42].  

У світлі цього актуальною потребою сьогодення є створення в країні  

протилежної ситуації: саме суспільствознавці на підставі визначення 

достовірної інформації про різні соціальні процеси та явища мають 

формувати суспільну думку стосовно їх інтерпретування. Однак 

установлення достовірних даних під час проведення наукових досліджень 

у соціально-гуманітарній царині можливе тільки в тому випадку, коли самі 

науковці демонструватимуть спроможність до виявлення наукової чесності 

та готовність до формулювання самостійних наукових суджень і висновків 

[42]. Крім того, науковці (Л. Гринін, Л. Коротаєв, Т. Щебликіна та ін.) 

підкреслюють, що суспільствознавчі науки мають відігравати важливу роль у 

моделюванні, прогнозуванні подальших змін суспільства, формуванні 

громадської думки стосовно них, розробці конкретних рекомендацій щодо 

заходів, які доцільно вжити в новій ситуації в соціумі [42; 43; 195].  

На підставі викладеного можна підсумувати, що саме фахівці в царині 

суспільствознавчих наук мають узяти на себе важливу місію щодо очищення 

історії від ідеологічних інсинуацій, які виникали в різні часи та до сьогодні 

можуть впливати на інтерпретацію історичних подій, а також перетворення 

цих наук на важливий фактор подальшого розвитку суспільства. Тому на 

сучасному етапі розвитку соціуму роль суспільствознавчих наук (соціології, 

правознавства й політології, історії та ін.) значно зростає.  

Очевидно, що це значною мірою впливає на статус суспільствознавчих 

предметів у школі, які в умовах інтенсивної модернізації всіх сфер 

життєдіяльності українського суспільства стають важливим засобом 

громадянського й особистісного становлення школярів. Зокрема, В. Ципко 

підкреслює, що ці предмети сприяють формуванню суб’єктів навчання як 

відданих громадян і патріотів, які відзначаються розвиненим історико-



182 
 

 

філософським мисленням, сформованістю вмінь політичного й соціально-

економічного аналізу сучасних соціальних процесів і тенденцій, а головне – 

готовністю брати активну участь у різних видах діяльності, спрямованої на 

забезпечення подальшого становлення й розквіту країни [186, с. 61–61].  

У світлі цього слід відзначити, що важливими завданнями викладання 

суспільствознавчих предметів в основній школі є забезпечення не тільки 

засвоєння школярами необхідної інформації, а й формування в них 

ціннісного ставлення до тих чи тих подій, усвідомлення наступності між 

подіями та явищами, які мали місце в минулому чи відбуваються в 

суспільстві сьогодні, умінь правильно оцінювати їх значення в історії. 

Особливо важливу роль навчальні предмети суспільствознавчого циклу 

відіграють у процесі навчання й виховання інтелектуально здібних учнів 

основної школи, адже засвоєння змісту цих предметів є необхідною 

передумовою розкриття творчого потенціалу кожного з них як особистості та 

як громадянина, їх підготовки до успішної життєдіяльності в умовах 

сучасного соціуму [2; 6; 40; 120; 136; 164; 166; 181; 196; 227; 229].   

Важливо також зауважити, що, за висновками науковців 

(О. Михайличенко, О. Пометун, Г. Фрейман [106; 107; 133; 134] та ін.), 

суспільствознавчі предмети мають значні потенційні можливості щодо 

формування в школярів ключових компетентностей. Для розкриття 

потенціалу вказаних предметів у формуванні цих компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи доцільно проаналізувати зміст 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Зокрема, у цьому нормативному документі відзначено, що метою 

вивчення школярами освітньої галузі «Суспільствознавство» є забезпечення 

їхнього розвитку як особистості, яка керується у своєму житті 

гуманістичними нормами й цінностями, усвідомлює себе громадянином 

України й здатна успішно самореалізовуватися в сучасному соціумі. Ця мета 

конкретизується через визначення таких основних завдань опанування 
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школярами поданої галузі: забезпечення реалізації педагогічного потенціалу 

освітнього процесу у формуванні учнів як самостійно діючих суб’єктів, 

здатних за допомогою набутих компетентностей ефективно функціонувати в 

сучасному світі, брати активну участь у житті демократичної держави, 

здійснювати самоосвіту впродовж усього життя; розвиток інтелекту кожного 

школяра, визначення та усвідомлення ним власної ідентичності як 

особистості, громадянина, члена родини, представника певної етнічної, 

релігійної, регіональної спільноти; формування в учнів почуття власної 

гідності, поваги до прав людини, гуманістичних цінностей і традицій, 

здатності відпрацьовувати власну позицію щодо певних суспільних явищ та 

процесів, історичних подій на підставі врахування цих цінностей, 

дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки [49].  

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

також зазначено, що засвоєння школярами змісту цієї освітньої галузі 

відбувається шляхом вивчення окремих навчальних предметів (історії, права, 

економіки тощо), що відображають засади відповідних наук, а також 

відповідних інтегрованих курсів (громадянської освіти, суспільствознавства 

тощо). У документі уточнено, що освітня галузь «Суспільствознавство» має 

дві складові – історичну й суспільствознавчу.  

Зокрема, метою навчання історії в закладі загальної середньої освіти  

визначено формування в учнів «ідентичності та почуття власної гідності у 

результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, 

розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу» [49]. 

У вказаному нормативному документі відзначено, що історичний компонент 

цієї галузі забезпечує: формування інтересу школярів до історії як до галузі 

науки і як до навчального предмета, розвиток індивідуальних освітніх 

запитів учнів і здатності задовольняти їх; здобуття учнями системних знань 

про найважливіші історичні події, процеси, явища в межах України та світу, 

подальші тенденції розвитку суспільства; інтеріоризацію суб’єктами 
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навчання духовних і культурних надбань та цінностей, вивчення кожною 

особистістю історико-культурних традицій українського народу та 

цивілізації загалом; пошук, аналіз, інтерпретування, використання в 

подальшій діяльності інформації про минуле різних видів історичних джерел 

(текстових, візуальних та усних, артефактів, архівів, пам’яток культури й 

архітектури тощо), а також інформаційно-комп’ютерних технологій; 

формування в школярів умінь накопичувати обґрунтовані й структуровані 

знання з історії та використовувати їх у практичній діяльності, визначати 

власну позицію щодо розуміння історії із застосуванням адекватного 

понятійного апарату, формулювати виважені погляди стосовно різних  

контраверсійних та суперечливих тем [49].  

У тексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти також конкретизовано, що зміст історичного компонента 

структуровано на підставі врахування специфіки історичного знання та 

хронологічних етапів розвитку людства за такими наскрізними змістовими 

лініями: людина – людина, людина – суспільство, людина – влада, людина – 

світ уявлень та ідей, людина – простір, людина – природа, людина – світ 

речей. Об’єднані в окремі групи, ці лінії представлено в складових змісту 

освітньої галузі та в державних вимогах до рівня загальноосвітньої 

підготовки школярів із застосуванням проблемно-тематичного підходу, що 

поєднаний «з оглядовим, тематичним та поглибленим вивченням і 

синхронним викладанням взаємопов’язаних курсів історії України та 

Всесвітньої історії» [49].  

Як цілком слушно відзначають І. Фокєєва та І. Сафронова, процесу 

історичного пізнання значною мірою притаманна суб’єктивність, тому 

результати вивчення історії людства відзначаються різноплановістю й 

багатоаспектністю. У світлі цього автори констатують, що вивчення цього 

предмета учнями вимагає не стільки освоєння ними інформації про певні 

події минулого, дослідження розвитку суспільства на підставі історичних 



185 
 

 

пам’яток та джерел, скільки освоєння самої людини в цих подіях [177, с. 5–

6]. О. Пометун та Г. Фрейман теж підкреслюють, що вивчення учнями історії 

сприяє не тільки підвищенню історичної обізнаності особистості, але й 

розвитку в неї нових соціально важливих якостей, її активній інтеграції в 

життєдіяльність демократичного суспільства, розуміння й опанування його 

провідних цінностей  [133, с. 5–6].  

Як установлено, за вимогами Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, метою засвоєння школярами суспільствознавчого 

компонента галузі «Суспільствознавство» є створення умов для 

особистісного розвитку кожного учня «як компетентного, активного, 

відповідального громадянина України, члена європейської і світової 

спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні 

індивідуальні та суспільні виклики і загрози» [49].  

У світлі цього визначено такі завдання суспільствознавчої освіти: 

стимулювання розвитку в учнів інтересу до сфери суспільствознавства; 

забезпечення формування в школярів цілісної системи знань, умінь і навичок 

дослідження суспільних проблем, здатності визначити оптимальні способи їх 

розв’язання, готовності до здійснення аналізу й оцінювання суспільних явищ, 

процесів та тенденцій у масштабі держави та світу загалом; формування 

здатності до самостійного пошуку в різних видах джерел інформації про 

життя суспільства й людини в ньому; формування активної громадянської 

позиції, моральних якостей, правової та економічної культури, мотивації до 

виявлення соціальної активності [49]. 

У Державному стандарті також уточнено, що основними змістовими 

лініями суспільствознавчого компонента є такі: «людина в суспільно-

політичній сфері, людина в соціальній сфері, людина у правовій сфері, 

людина в економічній сфері, людина в культурно-духовній сфері» [49]. 

Як наголошують науковці (Н. Рожанська, В. Ципко), вивчення 

суб’єктами навчання суспільствознавчих предметів є необхідною 



186 
 

 

передумовою для підготовки особистості до успішної життєдіяльності в 

громадянському суспільстві, досягнення нею духовної самостійності, 

формування життєво необхідних компетентностей та ґрунтовної світоглядної 

позиції. Засвоєння змісту цих предметів сприяє формуванню людини як 

громадянина, який відповідально творитиме власну долю й майбутнє своєї 

держави, виявлятиме пошану до законів, політичну культуру, соціальну 

активність та інші важливі якості [139; 186].  

Зіставлення вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти до засвоєння школярами освітньої галузі 

«Суспільствознавство» та змісту визначених раніше ключових 

компетентностей дозволяє зробити висновок про те, що викладання 

суспільствознавчих предметів має значні потенції щодо формування цих 

компетентностей в учнів основної школи, зокрема в інтелектуально здібних 

підлітків. Однак ці потенції стосовно різних компетентностей значно 

різняться між собою.  

З’ясуємо можливості суспільствознавчих предметів щодо формування 

у високоздібних підлітків кожної з визначених ключових компетентностей. 

Для цього доцільно уточнити точки зору науковців щодо змісту даних 

компетентностей для основної школи та зіставити цей зміст з нормативно 

визначеними вимогами до результатів засвоєння школярами середніх класів 

змісту суспільствознавчих предметів.    

Зокрема, чільне місце в сукупності ключових компетентностей 

займають соціальна та громадянська компетентності. Визначено, що  

науковці розглядають соціальну компетентність учнів основної школи як: 

рівень осмислення ними власної належності до соціуму, готовності до участі 

в системі соціальних відносин і міжособистісних взаємодій, розуміння своїх 

прав і обов’язків як членів суспільства (А. Корнієнко [78, с. 175]); 

інтегративне особистісне новоутворення, що відбиває рівень освоєння ними 

соціальних ролей, норм поведінки та правил взаємин та забезпечує успішну  
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самореалізацію підлітків (С. Занаєв [61]); здатність правильно і гнучко 

орієнтуватися в постійно змінних соціальних умовах та ефективно 

взаємодіяти із соціумом (Л. Павлюк [121, с. 41]); інтегрований 

комплекс компетентностей нижчого порядку, що дає людині змогу успішно 

взаємодіяти  із  соціумом з  метою її самоактуалізації (Т. Василюк, 

Т. Качалова, О. Малихін [73; 94]. 

О. Пражко також уточнює, що вказана вище компетентність в учнів 

основної школи формується та розвивається в процесі соціалізації. До 

характерних рис соціально компетентних школярів цього віку дослідниця 

відносить такі: оптимальна для підлітків соціальна поведінка; готовність до 

кооперації на рівноправній основі, здатність розбудовувати партнерські 

стосунки з іншими людьми, успішно взаємодіяти з ровесниками, виконувати 

в групі різні соціальні ролі й функції; сокупність суспільно значущих знань, 

умінь та ціннісних орієнтацій, необхідних для здійснення доцільної 

поведінки в соціумі; спроможність пристосовуватися до вимог соціального 

середовища; уміння розробляти стратегічні життєві проекти на основі 

врахування власних інтересів і прагнень, інтересів і потреб представників 

різних верств населення у відповідності до соціальних норм та цінностей  

[135, с. 24]. 

Як установили науковці (О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

О. Савченко та ін.) у процесі дискусій, організованих у межах проекту 

ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», соціальна 

компетентність проявляється в таких здатностях особистості: визначати та 

характеризувати механізми функціонування різних соціальних інститутів, 

розуміти свою роль у їхній діяльності, моделювати траєкторії своєї 

майбутньої життєдіяльності з урахуванням власних і чужих інтересів та 

потреб з обов’язковим дотриманням чинних у суспільстві норм та інших 

факторів; організовувати продуктивну взаємодію з різними партнерами в 

межах групи, виконувати різні ролі та функції в групі, керувати власними 
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взаєминами з іншими людьми; застосовувати технології попередження та за 

потреби конструктивного розв’язання наявних конфліктів, проявляти 

готовність брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх 

виконання; визначати разом з іншими учасниками спільні цілі діяльності, 

планувати та розробляти різні соціальні проекти, моделювати й 

реалізовувати на практиці соціально значущі стратегії індивідуальних і 

колективних дій; чітко визначати мету майбутньої комунікації, 

використовувати в процесі її здійснення ефективні стратегії спілкування  

[125, с. 85]. 

З урахуванням точок зору різних науковців у дослідженні соціальна 

компетентність інтелектуально здібного підлітка визначена як особистісне 

новоутворення, що забезпечує його здатність успішно пристосовуватися до 

соціального середовища та активно впливати на його подальшу 

модернізацію, ефективно взаємодіяти з іншими людьми та здійснювати 

самовдосконалення. (Більш докладно це питання висвітлено в авторській 

науковій праці [239]).  

Як наголошується в науковій літературі [24; 125; 217], соціальна 

компетентність тісно пов’язана з громадянською. За визначенням учених 

(О. Величко, М. Михайліченко, Г. Михайлович, Н. Степанова, 

О. Шестопалюк), громадянська компетентність – складне інтегративне 

утворення, що дозволяє особистості ефективно й відповідально виконувати свої 

громадянські обов’язки та користовуватися громадянськими правами і 

свободами, поділяти демократичні цінності, проявляти активну громадянську 

позицію, бути патріотом своєї Батьківщини, прикладати активні зусилля для 

подальшого становлення в Україні громадянського суспільства [27; 108; 178; 

189]. 

За висновками відомих вітчизняних учених (О. Овчарук, Л. Паращенко, 

О. Пометун, О. Савченко та ін.), розвиток громадянської компетентності 

передбачає формування в учнів таких  здатностей: орієнтуватися в існуючих 
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в Україні суспільно-політичних проблемах, розуміти механізми 

функціонування в демократичній державі політичних інститутів та 

процедури участі громадян в їхній діяльності, роботі органів місцевого 

самоврядування; знати та застосовувати на практиці способи, процедури й 

технології захисту громадянських інтересів, прав і свобод власних та інших 

людей,  виконувати громадянські обов’язки в масштабах місцевої громади та 

держави в цілому; успішно застосовувати різні способи, моделі та стратегії 

взаємодії з органами державної влади з користю для себе та громадянського 

суспільства загалом; реалізовувати способи діяльності й моделі поведінки, 

що узгоджуються з нормами чинного законодавства України та дають змогу 

задовольняти індивідуальні інтереси особи, захищають її права як 

особистості та громадянина; здійснювати свідомий вибір у різних 

проблемних ситуаціях, використовувати демократичні технології прийняття 

рішень на підставі врахування інтересів і потреб своїх, інших людей, 

суспільства та держави [125, с. 88–89]. 

З урахуванням точок зору різних вчених визначено, що громадянська 

компетентність вимагає опанування високоінтелектуальними учнями 

середніх класів основних моделей поведінки, що забезпечують 

конструктивну участь особистості в громадському житті, у справах сім’ї та 

різних колективів; оволодіння школярами вміннями застосовувати моделі 

поведінки, що узгоджуються з нормами чинного законодавства, виконувати 

свої обов’язки як громадянина та захишати власні громадянські права та 

права інших людей, конструктивно спілкуватися та співпрацювати з різними 

громадянами та державними інституціями. (Це питання докладніше розкрито 

в авторській публікації [168]).  

Слід також зазначити, що на підставі зіставлення визначеного змісту 

соціальної і громадянської компетентності учнів середніх класів та 

державних вимог до засвоєння змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» 

зроблено висновок про те, що вивчення інтелектуально здібними учнями 
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основної школи навчального матеріалу із суспільствознавчих предметів якраз 

і спрямовано насамперед на формування соціальної і громадянської 

компетентностей.    

Як установлено в процесі наукового пошуку, зі змістом 

суспільствознавчої освіти логічно пов’язана також така ключова 

компетентність, як обізнаність і самовираження учнів у сфері культури. 

Група вітчизняних науковців (О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

О. Савченко та ін.) дійшла висновку, що ця компетентність передбачає: 

- становлення культури міжособистісних стосунків учнів, оволодіння 

ними вітчизняною та світовою культурною спадщиною, принципами 

толерантності, плюралізму, що дозволяє особистості аналізувати й правильно 

оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської, світової 

науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному житті 

сучасного суспільства; 

- грамотно застосовувати засоби й технології інтеркультурної 

взаємодії; вільно володіти рідною й іноземними мовами, застосовувати в 

різних комунікативних ситуаціях навички мовлення, дотримуватися норм 

мовної культури, оптимально використовувати засоби рідної й іноземної мов, 

символіку та тексти в активній взаємодії з іншими людьми;  

- організовувати процес самовиховання, спрямований на розробку та 

реалізацію на практиці стратегії доцільної поведінки з урахуванням 

необхідності узгодження індивідуальних цінностей із національними 

й загальнолюдськими; на опановування моделі толерантного поводження з 

іншими людьми та конструктивної діяльності за наявності культурних, 

мовних, релігійних та інших відмінностей між народами й країнами [125, 

с. 86].  

Аналогічні ідеї стосовно сутності та змісту цієї компетентності 

висловлює В. Вербицький [30]. Під час проведення дослідження в пригоді 

стали висновки С. Мельник, яка визначила вказану ключову компетентність 
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учнів основної школи як інтегроване особистісне утворення, що є 

результатом засвоєння ними системи знань про світ культури, відповідних 

умінь, цінностей, ставлень; оволодіння необхідними морально-

особистісними  якостями, які в системній єдності дають підліткам змогу 

правильно визначати роль культури в житті сучасної людини, адекватно 

орієнтуватися в її продуктах, а також узгоджувати свою поведінку з 

моральними нормами й культурними цінностями [105, с. 4]. У науковій 

літературі також відзначається, що загальнокультурна компетентність 

людини ґрунтується на засадах «діалогу культур», що вимагає від неї чіткого 

визначення стратегії життя, прояву свідомо обраної позиції як особистості та 

члена соціальної групи, відпрацювання власного стилю життя як процесу 

взаємодії з носіями інших культур і менталітетів, розуміння, сприйняття та 

прийняття культурних цінностей, традицій, звичаїв різних народів [56; 163; 

172; 174]. 

На підставі викладеного визначено, що обізнаність і самовираження 

високоінтелектуальних учнів основної школи у сфері культури проявляється 

в їхній високій обізнаності в царині культури, розумінні творів мистецтва,  

здатності виражати власні ідеї, досвід та почуття за допомогою засобів 

мистецтва. У світлі цього слід зауважити, що в процесі вивчення історії 

школярі середніх класів залучаються до тієї культури, яка панувала в той  

досліджуваний період. Крім того, у ході вивчення суспільствознавчих 

предметів інтелектуально здібні підлітки набувають досвіду аналізу й оцінки 

певних текстів у широкому розумінні цього терміна, зокрема творів 

мистецтва, що передбачає формулювання учнями власних висновків щодо 

стану культури в різні періоди існування людства.  

Варто також зазначити, що вивчення суспільствознавчих предметів 

(особливо історії) сприяє, з одного боку, усвідомленню школярами власної 

національної ідентичності, а з іншого, – виявленню поважливого ставлення 

до культурного розмаїття інших народів. А ці аспекти теж входять до складу 
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зазначеної компетентності. Отже, зміст суспільствознавчих предметів має 

високі можливості щодо забезпечення обізнаності й самовираження 

високоінтелектуальних учнів основної школи у сфері культури.  

Як з’ясовано під час здійснення наукових розвідок, суспільствознавчі 

предмети мають також значні педагогічні резерви щодо формування в 

інтелектуально здібних учнів компетентності спілкування державною (і 

рідною в разі відмінності) та іноземними мовами.  

Зазначимо, що що компетентність спілкування передбачає засвоєння 

людиною двох її основних аспектів: мовних норм та комунікативних 

одиниць. Як відомо, мова як система звукових і графічних знаків є для 

кожної особистості найважливішим засобом спілкування й пізнання. 

Очевидно, що провідну роль в Україні як незалежній державі відіграє 

державна (українська) мова, яку в обов’язковому порядку вживають в 

офіційних документах та в публічних сферах суспільного життя загалом, 

причому особливо значущу роль вона відіграє в галузі освіти. Необхідні для 

опанування учнями норми цієї мови визначено у відповідних державних 

освітніх стандартах, навчальних програмах, «Українському правописі», 

словниках, підручниках, що забезпечує оволодіння українською мовою 

кожним учнем вітчизняної школи [43; 96; 102; 103; 171; 193]. 

За висновками науковців (Ф. Бацевич, Л. Мамчур, Г. Мариківська та 

ін.), про володіння людиною мовою можна говорити тільки в тому разі, коли 

вона добре її знає на фонологічному, семантичному (лексичному й 

граматичному) та структурно-синтаксичному рівнях. У світлі цього суб’єкт 

навчання має оволодіти нормами фонетики певної мови, граматичними 

категоріями та правилами їх поєднання, знаннями з фонології, орфографії, 

пунктуації, семантики; розуміти значення великої кількості різних слів, що 

становлять лексичну основу мови, та знати правила їх сполучуваності. Також 

учні мають  засвоїти мовні закони й правила, за якими формуються правильні 

лексичні конструкції та повідомлення, а також відбувається їхня 
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трансформація. Окрім названих характеристик, школярі повинні також 

оволодіти стилістичними засобами та законами їх використання [11; 96; 97]. 

Інший аспект компетентності спілкування передбачає наявність у 

людини здатності оптимально використовувати засоби мови безпосередньо в 

процесі комунікативної взаємодії, що дає індивіду змогу будувати та 

формулювати правильні з точки зору мови та значущі з точки зору змісту 

висловлювання, уміло поєднувати їх у зв’язні фрази з урахуванням тематики 

та логічного оформлення, вибудовуючи в такий спосіб оптимальний монолог 

чи діалог для конкретної ситуації спілкування з іншими людьми, обирати 

комунікативну поведінку, адекватну ситуації спілкування [24; 54; 65; 86; 96; 

101; 171; 181]. 

У науковій літературі також зазначено, що компетентне спілкування 

передбачає притаманність мовленню людини таких характерних ознак: 

точність (використання слів, зокрема термінів, відповідно до їх конкретного 

значення); логічність (існування смислових зв’язків між словами й фразами); 

чистота (дотримання учнем мовних і стилістичних норм літературної мови, 

передусім у сфері вимови та слововживання); виразність (створення 

сприятливої для емоцій та почуттів співрозмовників емоційно-образної 

ситуації); багатство (максимально можливе насичення спілкування різними 

засобами мовлення, що забезпечують ефективну реалізацію комунікативного 

наміру); різноманітність (вираження певної думки, граматичного значення 

в різні способи); доречність (обрання вдалих форми спілкування, 

інтонаційної тональності та лексичних  засобів); стислість (вираження 

максимальної за обсягом інформації за допомогою оптимально мінімальної 

кількості  слів); ясність (адекватне розуміння сказаного співрозмовником без 

докладання до цього особливих зусиль) [5; 28; 69; 97; 102; 123]. 

Зазначимо, що в процесі вивчення суспільствознавчих предметів  

інтелектуально здібні учні основної школи долучаються до різних видів 

колективної навчальної діяльності, яка вимагає від них виявлення 
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компетентності спілкування державною мовою. Наприклад, школярі 

виступають із доповідями чи повідомленнями, присвяченими різним 

суспільствознавчим проблемам, беруть участь у їх колективному 

обговоренні, розробляють дослідницькі проекти та презентують отримані 

результати перед класом тощо. Отже, грамотно організоване з педагогічної 

точки зору вивчення інтелектуально здібними учнями підліткового віку 

суспільствознавчих предметів забезпечує вагомий позитивний вплив на 

становлення зазначеної компетентності.  

Під час проведення дослідження також визначено, що в процесі 

організації опанування учнями вказаної категорії змісту суспільствознавчих 

предметів існують певні можливості щодо формування в підлітків  

компетентності спілкування іноземними мовами. Однак для успішної 

реалізації цього завдання необхідно залучати школярів до роботи з 

відповідними засобами навчання, які сприяють засвоєнню учнями мовної та 

мовленнєвої складової цієї компетентності. Наприклад, це може бути робота 

з добору й аналізу копій важливих історичних документів, фрагментів 

документальних фільмів або інших відео- чи мультимедійних матеріалів 

іноземною мовою, перегляд телевізійних інтерв’ю відомих  зарубіжних 

політичних чи громадських діячів, обговорення певних питань 

суспільствознавчого характеру із запрошеними зарубіжними фахівцями 

тощо. (Це питання докладніше розкрито в авторській праці [170]).    

Як установлено, у процесі залучення високоздібних учнів середніх 

класів до вивчення суспільствознавчих предметів існують також значні 

можливості щодо формування в них такої ключової компетентності, як 

уміння вчитися впродовж життя. За висновками учасників (О. Овчарук, 

Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко та ін.) дискусій, організованих у 

межах проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», під 

умінням вчитися слід розуміти цілісне психологічне утворення, що об’єднує 

в собі різні складові, характеризується розвиненою навчальною діяльністю та 
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інтегрує «психолого-особистісні характеристики учня зі змістовою й 

процесуальною основою учіння» [125, с. 85]. 

Як вважає О. Савченко, структура вміння вчитися передбачає, що 

школяр самостійно визначає мету своєї навчальної діяльності або 

усвідомлено приймає освітню мету, яку сформулював педагог; виявляє 

високий пізнавальний інтерес та активні вольові зусилля в освітньому 

процесі; ефективно організує свою навчальну діяльність для досягнення 

запланованого результату; демонструє вже засвоєні знання й уміння чи 

знаходить, відбирає, опрацьовує нові знання й способи, необхідні для 

вирішення поставлених завдань; реалізує в певній послідовності сенсорні, 

розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює перебіг власної 

освітньої діяльності та цілеспрямовано прагне її вдосконалити; демонструє 

вміння та навички самоконтролю й самооцінки [142, с. 40]. 

Авторка уточнює, що вміння вчитися має складну структуру, 

центральне місце в якій посідають різні групи загальнонавчальних умінь: 

навчально-організаційні (розуміти мету діяльності, планувати послідовність 

виконання завдання, складати алгоритм виконання навчальної діяльності 

тощо); навчально-інформаційні (самостійно відбирати потрібну інформацію з 

різних джерел, користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями, працювати з графіками, схемами, таблицями тощо); 

навчально-інтелектуальні та творчі (аналізувати різні навчальні об’єкти; 

виділяти головні ознаки, об’єкти, якості; формулювати висновки; 

висловлювати аргументовані критичні судження й думки тощо); контрольно-

оцінні (знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, 

виправлення помилок; уміти оцінювати навчальні дії виконавців) [142, с. 43–

45]. 

За висновками інших науковців (І. Зайцева, М. Кубишева, С. Мазуріна, 

Л. Петерсон), уміти вчитися означає, що учні здатні виконувати й оцінювати 

свою навчальну діяльність. Зокрема, вони мають розуміти, у чому полягає 
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сутність та роль навчальної діяльності, які засоби й способи освоєння нових 

знань існують, як треба взаємодіяти з іншими учнями та педагогом тощо. На 

думку названих учених, уміння учня вчитися має такі складові: здатність до 

самовизначення, що пов’язана з проявом навчальної мотивації; пробні дії, під 

час виконання яких школяр, починаючи вирішувати отримане завдання, має 

визначити, які знання й уміння йому знадобляться і які нові їхні елементи ще 

треба засвоїти; уміння здійснювати рефлексію, зокрема вміння виявляти й 

фіксувати труднощі, визначати їхні причини, а також обирати оптимальні 

способи для подолання цих труднощів; здатність до самоконтролю, що 

передбачає співставлення результату навчальної діяльності та її мети; уміння 

здійснювати самооцінку, зокрема визначати, чи досягнута загальна мета й які 

дії треба виконати для її реалізації [127, с. 15, 20–23]. 

На підставі викладеного зроблено висновок про те, що вміння 

навчатися як ключова компетентність являє собою інтегративне особистісне 

утворення, що забезпечує спроможність особистості здійснювати самостійну 

навчальну діяльність на підставі використання різноманітних сучасних 

освітніх засобів та джерел інформації. Сформованість цієї компетентності дає 

людині змогу в разі виникнення нової проблемної ситуації виходити за межі 

власного досвіду та активно шукати нову інформацію і способи дій для 

успішного подолання цієї ситуації. (Це питання докладніше розкрито в 

авторській праці [167]). 

У дослідженні визначено, що в процесі формування вказаної  

компетентності у високо здібних учнів основної школи під час викладання 

суспільствознавчих предметів доцільно враховувати такі два важливі 

аспекти. По-перше, залучення учнів у ході вивчення освітньої галузі 

«Суспільствознавство» до різних видів самостійної навчальної діяльності 

сприяє формуванню в них знань та вмінь, необхідних для реалізації освіти 

протягом усього життя, набуттю досвіду здійснення самоосвіти та 

оцінювання результатів своєї навчальної діяльності. По-друге, вивчення 
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історії та правознавства допомагає школярам краще усвідомити, як 

змінювалися вимоги з боку суспільства до людини як особистості, 

громадянина, фахівця в певній професійній царині тощо. Це сприяє 

розумінню суб’єктом навчання того факту, що людина зможе успішно 

самореалізовуватися в різних сферах життя тільки в тому разі, якщо 

відповідатиме тим вимогам, які висувають до неї як носія певної соціальної 

ролі на конкретному етапі розвитку суспільства. Оскільки сучасне 

суспільство перебуває в стані інтенсивного розвитку, його члени мають 

гнучко реагувати на зміни та шляхом здійснення освіти чи самоосвіти 

забезпечувати свій постійний особистісний та професійний розвиток.  

Отже, грамотно організований з педагогічної точки зору процес 

викладання суспільствознавчих предметів дає змогу забезпечити розвиток в 

інтелектуально здібних учнів основної школи мотивації до здійснення 

процесу освіти впродовж життя, а також набуття ними необхідних для 

здійснення самоосвіти знань та вмінь, певного досвіду її реалізації. А це, у 

свою чергу, забезпечує формування в учнів зазначеної категорії вміння 

вчитися впродовж життя.  

Як з’ясовано в дослідженні, викладання суспільствознавчих предметів 

в середніх класах має також певні резерви щодо формування в 

інтелектуально здібних учнів екологічної грамотності та навичок здорового 

способу життя. Зокрема, під екологічною грамотністю вчені розуміють: 

рівень сформованих знань учнів про закони функціонування природних 

систем, умінь аналізувати взаємодію людини та навколишнього середовища в 

процесі природоохоронної діяльності, а також ціннісного ставлення до світу 

природи (С. Кузьміна [81, с. 17]); здатність людини сприймати і правильно 

оцінювати стан різних природних систем, а на основі отриманих даних 

вживати відповідні заходи для підтримки, відновлення або поліпшення стану 

цих систем (О. Большаков [21, с. 28]); специфічна форма осмислення й 

вирішення людиною екологічних проблем, основою для гармонізації в її 
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житті соціальних і природних процесів (І. Глухов [35, с. 310]); здатність  

застосовувати в житті екологічні знання й уміння природоохоронної 

діяльності, готовність до компетентної участі у взаємодії природи та 

суспільства (О. Дзятковська, А. Захлебний [51]). 

На підставі врахування наведених точок зору науковців щодо змісту 

екологічної грамотності, зіставлення її змісту та визначеного в Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти змісту галузі 

«Суспільствознавство» зроблено висновок про доцільність використання 

зазначених предметів для формування цієї грамотності в інтелектуально 

здібних учнів основної школи. Як визначено, існують різні шляхи 

забезпечення формування цієї грамотності в інтелектуально здібних учнів 

середніх класів у процесі вивчення вказаних предметів, наприклад такі: 

збагачення навчального матеріалу інформацією екологічного спрямування, 

організація колективного обговорення державних і міжнародних документів, 

що визначають екологічну політику різних країн, залучення учнів до 

створення міжпредметних дослідницьких проектів тощо.    

Під час викладання суспільствознавчих предметів учителі мають також 

приділяти значну увагу залученню здібних учнів до здорового способу 

життя. Зокрема, у ході дискусій, організованих у межах проекту ПРООН 

«Освітня політика та освіта «рівний – рівному», було визначено, що для 

формування в учнів зазначеної компетентності необхідно забезпечити 

оволодіння ними такими групами життєвих навичок: навичками, які 

сприяють фізичному здоров’ю; навичками, що сприяють соціальному 

здоров’ю; навичками, що сприяють духовному та психічному здоров’ю    

[125, с. 86–88]. 

Слід відзначити, що в процесі здійснення гуманітарно-суспільного 

пізнання має відбуватися засвоєння високоінтелектуальними учнями 

середніх класів усіх аспектів зазначеної компетентності. Очевидно, що 

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів є обов’язком 
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кожного педагога. Це передбачає насамперед дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до організації освітнього процесу, створення в класі 

сприятливої психологічної атмосфери, виявлення учителем та учнями поваги 

та доброзичливого ставлення до кожного учасника спілкування, привчання 

школярів до дотримання норм здорового способу життя. Проте особлива 

цінність суспільствознавчих предметів полягає в тому, що їхній зміст сприяє 

формуванню соціального здоров’я – однієї з важливих складових здоров’я як 

цілісної системи.  

Як визначено в дослідженні, соціальне здоров’я – це стан досягнення 

гармонії між прагненнями, індивідуальними сенсами особистості та 

очікуваннями соціуму щодо рівня її вихованості, що сприяє успішному  

розвитку і самої людини, і суспільства загалом [128, с. 52]. У світлі цього 

вважаємо за доцільне конкретизувати, які саме вміння сприяють досягненню 

школярами стану соціального здоров’я. Так, у науковій літературі літературі 

уточнено, що насамперед ідеться про такі вміння: ефективного спілкування; 

прояву співчуття; розв’язання конфліктів; обрання оптимальної  поведінки в 

умовах тиску, погроз, дискримінації; колективної діяльності та 

співробітництва [там же]. 

Для формування зазначених навичок центральне місце в процесі 

вивчення інтелектуально здібними учнями основної школи 

суспільствознавчих предметів мають посідати активні й інтерактивні методи 

організації навчальної діяльності, що сприятиме опануванню школярами 

вказаних навичок, набуттю ними досвіду успішної взаємодії з іншими 

людьми. Окрім того, важливо збагачувати зміст освіти навчальним 

матеріалом, пов’язаним з окресленою проблемою.        

Як установлено в процесі наукового пошуку, суспільствознавчі 

предмети мають певні педагогічні потенції щодо формування в 

інтелектуально здібних учнів основної школи інформаційно-цифрової 

компетентності. Зокрема, у 2006 р. Європейський парламент та Рада 
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Європейського Союзу постановили, що інформаційно-цифрова 

компетентність (дослівно «навички роботи з цифровими носіями») є однією з 

необхідних характеристик людини, забезпечуючи успішність її 

життєдіяльності в сучасному суспільстві [236]. У 2007 р. ця компетентність 

знайшла відображення в Європейській довідковій системі ключових 

компетентностей (Key Competences for Lifelong Learning – European Reference 

Framework) [231]. 

Як стверджує О. Ерстад, інформаційно-цифрова компетентність 

включає знання, навички та ставлення з використанням цифрових медіа 

[206]. На думку Р. Дж. Крумсвіка, зазначена компетентність проявляється в 

спроможності людини грамотно застосовувати в діяльності інформаційно-

комунікаційні технології [222; 223]. Д. Боден вважає, що інформаційно-

цифрова компетентність є результатом оволодіння людиною таких 

компетенцій: мережевої, інтернетівської, мультимедійної та гіпер-

компетенції [200, с. 218–260].  

За висновками О. Сисоєвої й К. Гринчишиної, ця компетентність являє 

собою «здатність розуміти й використовувати інформацію в різних форматах 

від мережевих комп’ютерних джерел, що включає навички розшифровки 

мультимедійних образів, звуків і тексту» [152, с. 1]. Учені (К. Гринчишина, 

Р. Гуревич, О. Сисоєва) зазначають, що ця компетентність передбачає 

опанування людиною передусім таких умінь: систематизувати й 

узагальнювати інформацію, знайденої онлайн; знаходити інформацію в 

гіпертекстуальному середовищі, сприймати й розуміти її; конструювати 

інформаційні бази з різних джерел; ефективно використовувати пошукові 

інтернет-сервіси; керувати «мультимедійним потоком» на підставі 

використання інформаційних фільтрів та агентів; розуміти відносність 

суджень щодо об’єктивності та значущості довідкового матеріалу з 

гіпертекстовими зв’язками [47; 152]. 
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На підставі викладеного в дослідженні під інформаційно-цифровою 

компетентністю школярів розуміємо особистісне утворення школяра, що 

забезпечує його спроможність ефективно використовувати у своїй навчальній 

та інших видах діяльності різноманітні інформаційно-комунікаційні 

технології, уміння працювати з базами даних, навички безпеки в інтернеті та 

кібербезпеки, готовність дотримуватися етичних норм роботи з інформацією. 

Під час проведення наукового дослідження визначено, що проблема 

формування інформаційно-цифрової компетентності набуває для 

інтелектуально здібних учнів особливо важливого значення, оскільки 

забезпечує їхню спроможність ефективно використовувати різні комп’ютерні 

технології в процесі освітньої й самоосвітньої діяльності (представлений  

аспект дослідження відбито в авторській праці  [169]).   

Як відзначає І. Милова, основними перевагами застосування цих 

технологій у роботі з високоздібними учнями є: 1) забезпечення різноманіття 

навчальних ресурсів у галузі індивідуальних інтересів обдарованої дитини, 

прискореного й (або) поглибленого вивчення навчального матеріалу; 

активізація процесу самоосвіти; виділення в навчальному процесі сутнісних 

аспектів змісту з переважанням процедурних знань (знання про способи дії та 

умови їх використання) і завдань, що дозволяють адаптувати наявні знання 

(теоретичні й практичні) талановитих школярів до нових обставин та цілей; 

2) використання варіативних інструментальних програм для розвитку 

значущої для здібних школярів діяльності, формування в них  

індивідуального стилю її здійснення; застосування в освітньому процесі 

сучасних моделювальних засобів, орієнтованих на розширення  можливостей 

особистості за допомогою віртуальної реальності, на набуття нею досвіду 

подолання проблемних ситуацій та підвищення результативності власної 

поведінки; 3) реалізація різних форм опосередкованого спілкування 

(електронна пошта, форум, чат, відеозв’язок) у галузі основних інтересів 

інтелектуально розвиненого школяра, що дає йому змогу розбудовувати 
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міжособистісну комунікацію з цікавими для нього людьми; успішно 

просуватися на шляху опанування цікавої для учня  царини знань через 

організацію спілкування з фахівцями, отримання від них необхідних 

консультацій, обговорення з ними різних проблемних питань та результатів 

власної освітньої діяльності; створення інтелектуально здібними школярами 

продуктів діяльності, у яких втілені їхні власні ідеї, самостійна оцінка 

результатів цієї діяльності [111, с.  80]. 

Отже, суспільствознавчі предмети мають значний педагогічний 

потенціал щодо підвищення рівня сформованості  інформаційно-цифрової 

компетентності в інтелектуально здібних учнів підліткового віку. Успішність 

цього процесу забезпечується науково обґрунтованим впровадженням в 

освітній процес різних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Важливо відзначити, що перехід української економіки на ринкові 

відносини значно підвищує  вимоги до рівня сформованості ініціативності й 

підприємливості кожної особистості. Відповідно значний інтерес становить 

питання формування цієї компетентності в інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі вивчення ними суспільствознавчих предметів.  

Як стверджує С. Гончаренко, ініціативність – це особистісна якість, що 

забезпечує здатність і схильність людини до активних і самостійних дій [38, 

с. 145]. У дослідженні в нагоді також стали висновки  Р. Тімканова, який 

уточнює, що ініціативність учня в процесі вивчення суспільствознавчих 

предметів проявляється в його здатності висловлювати прогресивні, творчі 

ідеї під час реалізації активної пізнавальної діяльності, спроможності 

прикладати активні зусилля та здійснювати оригінальні дії, спрямовані на 

втілення на практиці новаторських пропозицій та ідей [157, с. 4]. 

У свою чергу, під підприємливістю як компетентністю школярів  у 

вітчизняній науковій літературі (Ю. Білова, Н. Куриш, О. Ліскович, 

І. Унгурян) розуміється здатність їх до творчого пошуку, генерування й  

реалізації нових ідей, пошуку нових ресурсів за межами наявних, здійснення 
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ефективної діяльності в умовах невизначеності [19; 87; 176]. М. Ляшенко під 

цією компетентністю розуміє відповідну здатність людини, що об’єднує в 

собі знання, уміння й навички з основ підприємництва, здатність довести свої 

ідеї до комерціалізації та впровадити їх у певній галузі економіки; творчий 

підхід до справи, наявність певних лідерських якостей [93, с. 53]. 

У Європейській довідковій системі  ключових компетентностей (Key 

Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework) цю 

компетентність визначено як здатність людини  втілювати ідеї в життя, 

сформованість у неї креативності, творчості, інноваційності, здатності до 

ризику, спроможності планувати й організовувати діяльність на шляху 

досягнення поставлених завдань [231].  

За висновками учасників дискусій, організованих у межах проекту 

ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», компетентність у 

галузі підприємництва передбачає виявлення школярами таких здатностей: 

співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними ресурсами, 

інтересами й потребами інших людей та суспільства; організовувати власну 

трудову та підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в 

нормах та етиці трудових відносин; аналізувати й оцінювати власні  

можливості, здібності та співвідносити їх із потребами ринку праці; складати, 

здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті 

бізнес-проекти, презентувати інформацію про результати власної 

економічної діяльності й діяльності колективу [125, с. 90]. 

З урахуванням різних точок зору науковців визначено, що  

ініціативність і підприємливість як компетентність інтелектуально здібного 

підлітка – це інтегративне особистісне утворення, що забезпечує його 

здатність до формування й реалізації на практиці інноваційних ідей, пошуку 

нових ресурсів та можливостей під час виконання поставлених завдань, 

спроможність правильно оцінювати власні можливості, готовність 

здійснювати успішну підприємницьку діяльність, спрямовану на отримання 
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різних матеріальних та соціальних вигід. Це питання докладніше висвітлено 

в авторській праці [173]. 

Як установлено в процесі наукового пошуку, робота з формування 

підприємницької компетентності у високоздібних підлітків вимагає від 

учителів докладання відповідних зусиль та використання оптимальних для 

цього методів, форм і засобів навчання. Зокрема, у процесі педагогічної 

взаємодії важливо забезпечити  розвиток у цих учнів мотивації до досягнення 

успіху, формування готовності діяти в умовах ризику та невизначеності, 

брати на себе відповідальність за виконання спільної справи, умінь  

вирішувати актуальні завдання, будувати конструктивні ділові й 

міжособистісні взаємини, керувати стресовими ситуаціями [40; 122].  

У науковій літературі також відзначено, що розвиток підприємливості 

учнів в освітньому процесі школи здійснюють шляхом розкриття 

особистісного потенціалу, щоб школяр виступав самостійним суб’єктом, 

здатним досягти поставленої мети. Це вимагає пошуку нових підходів до 

організації навчальної діяльності школярів, бо простий виконавець 

нав’язаних кимось функцій не може стати успішним підприємцем. Адже 

такий підприємець приділяє першочергову увагу дослідницькому пошуку 

власних ідей та їх реалізації на практиці. Він спроможний визначати 

ситуативні межі своїх можливостей та брати на себе відповідальність за 

ризики, що можуть виникнути у разі виходу за ці меж, сприймає  

невизначеність як шанс для власної творчості [114; 122].  

 Варто також наголосити, що в процесі формування підприємницької 

компетентності високоздібних підлітків важливо якомога повніше 

використовувати педагогічний потенціал навчального матеріалу із 

суспільствознавчих предметів, наприклад, збагачуючи їхній зміст 

відповідним контекстом з основ підприємництва. Зокрема, у процесі 

формування підприємницької компетентності цих учнів доцільно залучати до 
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виконання різних видів навчально-дослідницької діяльності в галузі 

суспільствознавства.  

Під час проведення дослідження було також проаналізовано 

можливості суспільствознавчих предметів щодо формування в 

інтелектуально здібних учнів основної школи математичної компетентності 

та основних компетентностей у галузі природничих наук і технологій. Як 

відзначено в Концепції «Нова українська школа» та Державному стандарті  

базової і повної загальної середньої освіти, математична компетентність 

учнів проявляється в культурі логічного і критичного мислення, володінні 

математичною мовою, розумінні математичної символіки та математичних 

формул, уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи 

для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності [49; 113]. У 

свою чергу, у цих нормативних документах зазначено, що сформованість 

основних компетентностей у галузі природничих науках і технологіях 

свідчить демонстрація учнем наукового розуміння природи й сучасних 

технологій, засвоєнні основних понять і законів природничих наук та методів 

наукового пізнання, сформованості вмінь застосовувати набуті знання на 

практиці та приймати  виважені  рішення  в природокористуванні. 

На основі зіставлення змісту наведених вище компетентностей та 

змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» зроблено висновок про те, що 

суспільствознавчі предмети мають слабкі педагогічні можливості щодо 

формування у високоздібних учнів основної школи даних компетентностей.  

Водночас з’ясовано, що збільшити ці можливості можна шляхом проведення 

в основній школі різних варіантів інтегративних уроків, збагачення 

навчального матеріалу з певних тем інформацією в галузі природничих і 

математичних наук та технологій, яка логічно пов’язана з ним, використання 

в доречних для цього ситуаціях точних методів дослідження, пропонування 

навчальних завдань, спрямованих на розвиток логічного і критичного 

мислення школярів.   
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На підставі викладеного можна підсумувати, що суспільствознавчі 

предмети  мають певні можливості щодо формування у високоздібних учнів 

основної школи всіх визначених ключових компетентностей. Однак ці 

можливості стосовно різних компетентностей значно різняться між собою.  

  

Висновки до розділу 2 

У розділі розкрито визначено поняття «компетентність» у контексті 

сучасної освітньої парадигми, розкрито сутність, набір та зміст ключових 

компетентностей учнів основної школи, з’ясовано специфіку формування 

ключових компетентностей високоздібних учнів на вказаному етапі шкільної 

освіти в процесі навчання суспільствознавчих предметів.  

Як установлено, науковці визначають поняття «компетентність» 

неоднозначно. Так, учені під цим поняттям розуміють: інтегративну якість 

особистості, що ґрунтується на взаємозв’язку її теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, мотивів, особистісних якостей та зумовлює 

готовність людини до виконання певної діяльності; спроможність виконувати 

певну діяльність; сукупність важливих для певної сфери діяльності 

характеристик; досвідченість суб’єкта в певній царині; спроможність 

мобілізувати свої сили для успішної реалізації своєї ідеї в конкретній 

діяльності; показник високого ступеня обізнаності людини в певній галузі, 

здатності успішно долати складні ситуації; володіння відповідною 

компетенцією. На підставі врахування різних точок зору науковців уточнено, 

що компетентність сприймаємо як особистісне утворення, яке являє собою 

поєднання теоретичних знань, практичних умінь і навичок, відповідних 

мотивів, особистісних цінностей і якостей людини та забезпечує її 

спроможність до виконання певної діяльності.  

Визначено, що в науковій літературі за рівнями змісту освіти 

виокремлюють такі види компетентностей: ключові (мають найбільш 

універсальний характер та є важливими для всіх сфер життєдіяльності 
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сучасної людини); загальнопредметні (пов’язані з навчальними предметами 

певної освітньої галузі); предметні (відображають результат вивчення 

учнями певного навчального предмета). Особливо важливе місце в моделі  

компетентнісної освіти посідає система ключових компетентностей. У 

дисертації під цими компетентностями розуміємо компетентності, які мають 

найбільш інтегрований характер і проявляються в різних сферах 

життєдіяльності сучасної людини. Їх засвоєння є необхідною передумовою 

для можливості успішної особистісної самореалізації людини в різних сферах 

життєдіяльності. 

Як з’ясовано, фахівці висловлюють різні думки щодо набору та змісту 

ключових компетентностей школярів, у тому числі середніх класів. У  

дослідженні зроблено висновок про те, що його теоретичним підґрунтям став 

перелік ключових компетентностей школярів, наведений у Концепції «Нова 

українська школа», а саме таких: спілкування державною (і рідною в разі 

відмінності) мовою; основні компетентності в природничих науках 

і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися 

впродовж життя; спілкування іноземними мовами; математична 

компетентність; ініціативність і підприємливість; обізнаність та 

самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здоровий спосіб 

життя; соціальна та громадянська компетентності.  

У дисертації визначено, що значні можливості щодо  формування 

ключових компетентностей в учнів мають суспільствознавчі предмети, які  

сприяють не тільки засвоєнню школярами необхідної інформації, але й 

формуванню в кожного з них системного погляду на суспільство, ціннісного 

ставлення до подій і явищ, усвідомлення взаємозв’язків між ними, умінь 

правильно оцінювати їх значення в історії. Особливо важливу роль ці  

предмети відіграють у навчанні й вихованні високоінтелектуальних учнів 

основної школи, адже засвоєння змісту цих предметів є необхідною 
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передумовою розкриття творчого потенціалу особистості, її підготовки до 

успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві.  

Матеріали розділу знайшли відбиття в таких авторських роботах: [158– 

183; 238; 239].   
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННІЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ   

 

Дослідження проблеми формування ключових компетентностей  

у навчанні інтелектуально здібних учнів основної школи передбачає 

розкриття відповідних методологічних засад його проведення. 

Обґрунтовуючи ці засади, уточнимо, що методологія визначає вихідні 

положення, принципи, засоби наукового дослідження й аналізу, 

пояснювальні схеми перетворення дійсності, форми й способи побудови 

педагогічної концепції та шляхів її втілення, загальні світоглядні принципи, 

за допомогою яких вирішують складні теоретичні й практичні завдання. 

Важливість вибору методологічних засад пояснюють тим, що саме від цього 

залежать результати дослідження, їхні достовірність і значущість [26; 28; 36; 

51; 65; 81; 114]. 

Слід також відзначити, що обране методологічне підґрунтя відображає 

авторську позицію дослідника щодо шляхів розв’язання порушеної 

проблеми. Як пояснює В. Лозова, ця позиція включає такі аспекти: 

визначення мети наукового пошуку на підставі аналізу вимог педагогічної 

теорії та потреб освітньої практики; вивчення об’єкта дослідження з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку; використання даних 

суміжних наук про людину, що дає змогу використовувати їхні положення з 

метою розробки оптимальної педагогічної системи; забезпечення 

комплексного розгляду питань її структурних компонентів, їх 

підпорядкування та тенденцій подальших змін; виявлення й розв’язання 

наявних суперечностей у розвитку досліджуваного педагогічного процесу; 
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обрання системи адекватних методів дослідження; забезпечення зв’язку 

теорії й практики та шляхів його реалізації [66, с. 3–4]. 

Методологія дослідження має кілька рівнів. Її філософський рівень 

становлять загальні принципи пізнання й категоріальний лад науки в цілому. 

Цей рівень визначає світоглядні підходи до процесу пізнання й перетворення 

дійсності. Розкриття методологічних засад філософського рівня в 

дослідженні проблеми формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи дозволило сформувати 

стратегію здійснення дослідження, керуватися під час його проведення 

основними законами (закон єдності й боротьби протилежностей; закон 

переходу кількості в якість і навпаки; закон заперечення) та категоріями 

діалектичної теорії пізнання (можливість і дійсність; загальне, особливе,  

одиничне; ціле й частина; причина й наслідок; необхідність і випадковість 

тощо) [87; 101; 114; 131; 132].  

 

3.1 Загальнонауковий рівень дослідження проблеми формування 

ключових компетентностей високоінтелектуальних учнів основної 

школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів     

Загальнонауковий рівень дослідження становлять концепції, наукові 

підходи, які застосовують у багатьох науках. У дослідженні цей рівень 

представлений системно-синергетичним, аксіологічним та особистісно-

діяльнісним підходами.  

Під час проведення наукового пошуку визначено, що системно-

синергетичний підхід інтегрує основні положення системного й 

синергетичного підходів. Зокрема, системний підхід передбачає вивчення 

об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності відношень і зв’язків між 

ними, тобто як цілісної системи. З позиції цього підходу кожну систему 

можна розглядати з різних точок зору, що вимагає в кожному конкретному 

випадку визначення певного системотвірного параметра, котрий зумовлює 



237 
 

 

виокремлення певної сукупності елементів, а також мережу зв’язків і 

відношень між ними, які утворюють її структуру [10; 22; 84; 108; 122; 132].   

Будь-яка система є підсистемою іншої, більш широкої системи, а кожен  

її компонент, своєю чергою, теж виступає системою певних компонентів. Це 

зумовлює необхідність урахування в процесі дослідження системи її зв’язків 

і відносин з об’єктами зовнішнього середовища. Характерним для 

системного підходу є також визначення властивостей системи як цілісного 

утворення на підставі вивчення властивостей її складових, а також, навпаки, 

з’ясування специфічних характеристик цих складових на підставі вивчення 

властивостей цілісного об’єкта. Найбільш суттєві властивості системи 

визначаються насамперед особливостями її структури [102, с. 315]. 

Як було визначено під час проведення дослідження, основними 

принципами реалізації системного підходу є такі: принцип глобальної мети 

(функціонування та розвиток системи й усіх її складових мають 

спрямовуватися на досягнення певної глобальної мети); принцип 

концептуальності (наявність логічно обґрунтованої системи поглядів на цілі, 

сутність і способи досягнення цілей досліджуваного об’єкта); принцип 

єдності (систему слід сприймати як цілісність); принцип зв’язаності (розгляд 

системи включає дослідження її окремих складових, які взаємодіють); 

принцип модульності (вивчення системи передбачає абстрагування від зайвої 

деталізації за умови збереження можливості її адекватного опису); принцип 

ієрархічності (аналіз системи вимагає виявлення в ній  множини елементів, 

що розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого рівня 

елементам вищого, вивчення наявних у системі певних ієрархічних зв’язків і 

модулів); принцип структурності (дозволяє аналізувати елементи системи та 

їх взаємозв’язки в рамках конкретної організаційної структури); принцип 

функціональності (структура системи тісно пов’язана з її функціями й 

обумовлена ними); принцип динамічності (система має динамічну природу, 

тобто їй властиві процеси виникнення, становлення, удосконалення й 
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розвитку за умови збереження певних якісних властивостей, зміни та 

припинення існування); принцип децентралізації (система може реагувати на 

вплив зовнішнього середовища окремими частинами, при цьому зберігаючи 

свою загальну структуру); принцип надійності (система здатна 

функціонувати в разі виходу з ладу одного з її компонентів, зберігати 

проектні значення своїх параметрів упродовж запланованого часу); принцип 

невизначеності (на початковому етапі дослідження системи про неї можуть 

бути невідомі різні важливі дані (наприклад, інформація про її  структуру, 

перебіг внутрішніх процесів, зовнішні впливи тощо), що може спричинити 

виникнення помилок під час прогнозування її подальшого розвитку) [46; 58].  

У контексті порушеної проблеми значущість системного підходу 

пояснюють тим, що формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів може сприяти досягненню поставлених цілей тільки за умови, 

коли вона являє собою цілісну систему. Окрім того, важливо враховувати, що 

ефективність функціонування цієї системи значною мірою залежить від 

багатьох інших систем, що діють як у межах окремого закладу освіти, так і в 

більш широкому масштабі. Своєю чергою, освітній процес охоплює різні 

компоненти, кожен із яких також є окремою системною цілісністю.  

Так, кожен учасник педагогічної взаємодії є живою автономною  

системою, яка характеризується певними специфічними властивостями та 

водночас перебуває в стані динамічних змін. Очевидно, що результативність 

процесу навчання суб’єктів значною мірою залежить від активності освітніх 

зусиль кожного з них. Цей процес теж має системний характер, оскільки 

тільки в такому разі він сприятиме успішному досягненню поставлених 

навчальних і виховних цілей. Своєю чергою, школа є складовою більшої 

системи – суспільства, зміни в якому суттєво впливають на організацію та 

зміст шкільної освіти. А тому під час дослідження визначеного педагогічного 

об’єкта, тобто формування ключових компетентностей інтелектуально 
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здібних учнів основної школи, необхідно враховувати вплив на нього тих 

систем, з якими він тісно взаємодіє й які значною мірою зумовлюють прояви 

його характерних параметрів [104; 114].  

У процесі здійснення наукового пошуку також з’ясовано, що сучасні 

дослідники (С. Вітвицька, М.  Овчинникова, Н. Ткачова та ін.) вбачають 

логіко-понятійну й методологічну наступність між дослідженнями на 

платформі системного й синергетичного підходів, останній із яких 

передбачає вивчення процесів самоорганізації й саморозвитку педагогічного 

об’єкта як відкритої  нелінійної системи, можливостей її переходу від стану 

стабільності до нестабільності, від хаосу до порядку, від руйнування до 

створення, а також прогнозування подальших можливих змін цього об’єкта. 

Причому важливо підкреслити, що використання синергетичного підходу дає 

змогу прогнозувати ці зміни не на підставі результатів аналізу певної 

педагогічної ситуації або наявних перспектив, а на основі визначення 

віддалених у часі цілей розвитку й саморозвитку педагогічного об’єкта [20; 

84; 116; 117].    

Як відзначають науковці (С. Вітвицька, Л. Князева, С. Курдюмов та 

ін.), методологія синергетичного підходу базується на таких основних 

принципах: самоорганізації (напрямки розвитку системи визначаються її 

власною структурою в процесі обміну інформацією); самоструктурування 

(визначення архітектури й композиції системи в конкретний час її існування 

переважно внутрішніми властивостями самої системи; резонансність 

управління як результат топологічно правильно організованого впливу); 

багатоваріантності шляхів еволюції системи (зумовлена нелінійністю 

причинних ланцюгів) [20; 47].    

У науковій літературі також підкреслено, що особлива цінність 

синергетичного підходу, який логічно доповнює системний і характеризує 

процеси оновлення, проявляється в умовах порушення рівноваги 

педагогічної  системи, наявності стохастики, запровадження інновацій і 
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здійснення соціальних перетворень. Адже синергетика, виступаючи 

методологічною основою глобального, цілісного погляду на світ, розкриває 

важливі методологічні закономірності забезпечення все тіснішої взаємодії й 

нового поєднання різних наук та природничих і гуманітарних навчальних 

предметів, розв’язання гострої суперечності між сцієнтичним та 

антисцієнтичним (гуманістичним) типами світогляду й освіти, переходу від 

традиційної (раціональної) моделі організації процесу навчання учнів до 

синергетичної, що зумовлює переорієнтацією шкільної освіти зі знаннєвої на 

особистісно орієнтовану параграму. А це, своєю чергою, відкриває нові 

широкі можливості для розвитку особистості в культурологічному, 

соціальному й освітньому ракурсах [21; 25; 30; 41–43; 55].  

У руслі дослідження в пригоді також стала порівняльна характеристика 

традиційної й синергетичної моделі освіти, яку навели І. Войнович та                                

Б. Житник. Зокрема, серед основних характеристик першої з цих моделей 

автори визначають такі: уніфікованість, унітарність освітнього процесу; 

лінійний характер навчання, що не передбачає повернення його учасників до 

переосмислення визначених на заняттях освітніх проблем на більш високому 

рівні; спрямованість на здобуття школярами найвищих навчальних 

досягнень, які надалі практично не використовують для прогнозування 

результатів навчальної діяльності школярів; сприйняття учнів переважно як 

об’єктів впливу з боку педагога, а як наслідок – існування такої регламентації 

освітньої діяльності, яка фактично заперечує можливість обстоювання ними 

власних думок стосовно розв’язання тих чи тих навчальних питань; 

догматизація знань, предметоцентризм, що проявляється в логічному 

розподілі й послідовності викладання окремих навчальних предметів; 

існування централізованого контролю над освітніми й часовими ресурсами 

(наприклад, навчальними планами, тривалістю навчання тощо); домінування 

мислення та стосунків, які насадив педагог автoритарного типу); 

переважання в освітньому процесі репродуктивно-відтворювальних форм 
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навчальної діяльності учнів; недооцінка значення розбудови співробітництва 

з батьками школярів [21; 35].  

Своєю чергою, характерними властивостями синергетичної моделі 

освіти, на думку І. Войновича й Б. Житника, є такі:  

- багатоаспектність і варіативність шкільної освіти;  

- визнання першорядності пізнання, спрямованість суб’єктів навчання 

на  знаходження істини, їх залучення до прoцесу її пoшуку; 

- висока цінність співпраці, існування можливостей імпровізації для 

кожного її учасника, розбудова освітнього процесу на засадах діалогу 

й  пoлілoгу; 

- орієнтація педагогів на освітню діяльність, коли важливими 

вважають не тільки її результати, але й сам процес досягнення учнями цих 

результатів; 

- рівність і довіра до пізнавального потенціалу учасників процесу 

навчання, віра в їхні освітні та творчі можливості; 

- новий спосіб керування освітнім процесом шляхом надання 

своєчасної допомоги особам, які навчаються, забезпечення лідерства й 

передбачення їхнього відчуття радoсті в прoцесі співпраці й пoстійнoгo 

самoвдoскoналення; 

- навчання не обмежується тільки виконанням вимог навчальних 

прoграм, воно спрямоване на формування широкого світoгляду кожної 

особистості, забезпечення глибини її навчальних знань та їх постійного 

оновлення; 

- усвідомлення школярами, що вони значною мірою є продуктами  

діяльнoсті, а це спонукає їх до рoзширення своїх пізнавальних інтересів, 

рoзвитку здібностей, формування характеру; 

- педагог виступає як менеджер, модератор, а інші учасники 

освітнього процесу – як активні суб’єкти, які усвідомлено здійснюють 

навчання; 
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- передбачення широкого використання в освітньому процесі різних 

сценарних варіантів занять, забезпечених відповідними джерелами даних; 

- застосування широкого репертуару способів оцінювання учнів та 

надання їм права самостійного вибору методів і форм для здійснення 

оцінювальних процедур; 

- домінування в освітньому процесі продуктивно-інтерактивних форм 

навчальної діяльності учнів; 

- сприйняття батьків школярів як партнерів із боку всіх учасників  

освітнього процесу [21; 35]. 

Значну цінність у контексті порушеної проблеми дослідження має 

також порівняльна характеристика освітніх вказаних моделей, яку наводить у 

своїй праці З. Філончук. Зокрема, серед основних характеристик традиційної 

моделі освіти, яку авторка вважає придатною тільки для сталого етапу 

розвитку суспільства, виділено такі: основними цілями навчання є 

розширення й поглиблення в учнів засвоєних знань, розвиток у них 

спеціальних навичок та інтелекту, формування життєвої позиції; 

розроблений зміст освіти має цілісний і комплексний характер; відбувається 

зміщення акцентів із методів, орієнтованих лише на передання інформації, на 

більш широке впровадження активних методів навчання. Своєю чергою, 

синергетична модель освіти, за висновками авторки, передбачає наявність в 

освітньої системи таких важливих характеристик: цілями навчання є 

формування особистості, яка саморозвивається й виявляє готовність до  

самодетермінації; здійснення інтеграції навчальних дисциплін, зміцнення 

міждисциплінарних зв’язків; формування в школярів спроможності до 

мисленнєвого (інтелектуального) синтезу; активізація переходу в освітньому 

процесі від забезпечення пасивного засвоєння учнями знань до активного їх 

пошуку [120, с. 53]. 

Цінні для дослідження ідеї висловлює також В. Гребнева, яка 

підкреслює, що сучасний навчальний заклад із позиції системно-
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синергетичного підходу сприймають як «багатовимірний пізнавальний 

простір, у якому взаємодіючі макросистеми створюють цілісну освітню 

макросистему» [29, с. 128]. Якісною одиницею цього простору, на думку 

авторки, є всі суб’єкти педагогічної взаємодії. Водночас В. Гребнева 

стверджує, що кожен із них є «специфічною неврівноваженою, нестійкою 

самоорганізуючою системою» [там же]. У такому разі управління 

педагогічною системою зводиться до керування взаємозв’язками суб’єктів 

освітнього процесу, управління всіма компонентами освіти, навчально-

виховною діяльністю, а також передбачає врахування взаємозв’язків 

навчального закладу й навколишнього середовища, минулого, теперішнього 

та майбутнього стану цього закладу [там же]. Як відзначає С. Степаненко, 

застосування системно-синергетичного підходу насамперед передбачає, що 

причини розвитку будь-якого об’єкта вбачають не тільки в зовнішньому 

впливі на нього, але й у притаманних йому внутрішніх рушійних силах, що 

забезпечують саморух і саморозвиток цього об’єкта [104, с. 37]. 

На підставі викладеного можна підсумувати, що важливість 

застосування системно-синергетичного підходу під час дослідження 

проблеми формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів 

пояснюється такими аспектами: 

1. Зазначене дослідження пов’язане з вивченням стану різних систем 

синергетичного характеру, які тісно взаємодіють між собою. Так, відкритою 

системою, що перебуває в стані постійного саморозвитку, є кожен учасник 

педагогічної взаємодії. Атракторами його саморозвитку є усвідомлені ним  

потреби, на основі яких він формулює поточні життєві цілі. Причому в 

процесі здобування освіти учень періодично проходить точки біфуркації, 

коли вибір, який він зробив, значною мірою впливає на його подальше життя.  

2. Навчальний процес, що організується на етапі основної школи, теж  

являє собою синергетичну систему. Очевидно, що організація та змістове 
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наповнення цього процесу мають забезпечувати наступність між його 

попереднім (початкова школа), теперішнім (основна школа) і майбутнім 

(старша школа) етапами, максимально задовольняти вікові й індивідуальні 

запити інтелектуально здібних учнів та створювати оптимальні передумови 

для навчання, виховання й розвитку кожного з них.  

Треба також ураховувати, що школа тісно взаємодіє з навколишнім 

середовищем як зі ще одним різновидом синергетичної системи. У світлі  

цього важливо відзначити, що розширення зовнішніх зв’язків, зокрема 

розбудова  співробітництва школи з різними організаціями й установами, 

сприяє розкриттю та подальшому формуванню особистісного потенціалу 

кожного високоздібного підлітка, набуттю ним соціально значущого досвіду 

взаємодії з різними людьми, активізації процесу його особистісної 

самореалізації.    

3. Під час здійснення процесу навчання академічно здібних учнів 

основної школи вчителі мають приділяти значну увагу розвитку в кожного 

його суб’єкта рефлексивних здібностей, спонукати школярів до здійснення 

процесів  самовивчення, самоаналізу, а на цій основі – до організації 

самоосвіти, самовиховання й саморозвитку. 

Особливо значуще місце в теоретико-методологічній базі дослідження 

окресленої проблеми посідає аксіологічний підхід. За словами                                         

В. Сластьоніна, він виконує роль своєрідного «мосту» між теорією та 

практикою, даючи змогу, з одного боку, вивчати різні явища й події з позиції 

закладених у них можливостей щодо задоволення актуальних потреб людей, 

а з іншого, – вирішувати завдання подальшої гуманізації суспільства [100, 

с. 162]. Тому можна зауважити, що, по-перше, аксіологічний підхід визначає 

філософсько-педагогічну стратегію подальшого розвитку освіти в цілому 

через визначення основних орієнтирів для цього процесу за допомогою 

певної системи соціально значущих цінностей. По-друге, цей підхід 

забезпечує загальну спрямованість освітнього процесу на засвоєння 



245 
 

 

школярами гуманістичних цінностей, формування на цій основі 

індивідуальних ціннісних орієнтацій як регуляторів їхньої поведінки й 

стосунків.  

Як зауважує О. Листопад, аксіологічний підхід базується на розумінні 

соціальної природи цінностей, рефлексії людиною сенсу власного життя з 

позиції позитивно-творчих пріоритетів, усвідомленні необхідності 

формування ціннісних орієнтирів в особистості, що сприятимуть успішному 

розвитку її  духовно-моральних і творчих якостей. На думку автора, з позиції 

аксіологічного підходу кожного учасника освітнього процесу визнають 

активним ціннісно мотивованим суб’єктом діяльності. Застосування 

аксіологічного підходу пов’язане також із розкриттям ролі цінностей як 

сутнісних сил особистості, як засобу розвитку її інтелектуального, 

морального, творчого потенціалу. О. Листопад також наголошує, що зміст 

оцінно-цільового й дієвого аспектів життєдіяльності людини визначається 

«спрямованістю активності особистості на осмислення, визнання, 

актуалізацію і створення матеріальних і духовних цінностей» [64, с. 138]. 

За С. Вітвицькою, аксіологічний підхід як засіб розв’язання освітніх 

проблем глобального характеру насамперед передбачає формування кожного 

суб’єкта освітнього процесу як особистості гуманістичного типу. Тому 

основним критерієм гуманізації освіти є не набуті ним знання, уміння й 

навички, а усвідомлення й прийняття особистістю гуманістичних ідеалів та 

цінностей, прагнення до постійного самовдосконалення [19, с. 66].  

Як підкреслюють науковці (В. Андрущенко, О. Вишневський, 

Н. Ткачова, В. Сластьонін та ін.), аксіологічний підхід як теоретична модель 

визначає основний напрямок сучасної модернізації шкільної освіти. 

Практична реалізація цього підходу в школі забезпечує загальну 

спрямованість освітнього процесу на засвоєння учнями провідних суспільних 

цінностей, переведення їх на рівень особистісних ціннісних орієнтирів, що є 
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необхідною передумовою для дотримання людиною суспільних норм у своїй 

діяльності й поведінці [18; 99; 116–119; 121; 135].    

Відповідно до концепції Л. Демінської, аксіологічний підхід 

ґрунтується на ідеї, що абсолютною цінністю освітнього процесу є не 

вимоги, які висувають до його учасників, а самі суб’єкти навчання як 

унікальні особистості. Тому впровадження цього підходу передбачає вияв 

гуманного ставлення до кожної особистості; забезпечення її ціннісно-

смислового розвитку; надання дієвої педагогічної підтримки суб’єктам 

навчання в їхньому особистісному розвитку, зокрема у розв’язанні наявних 

освітніх проблем; створення сприятливого для самореалізації й вільного 

самовизначення особистості середовища [32, c. 102]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали теоретичні 

висновки М. Галагузової і Ю. Галагузової, які в категорії аксіологічного 

підходу  виокремили два рівні – теоретико-методологічний і теоретико-

прикладний. Так, перший із них пов’язаний із визначенням сутності 

аксіологічного підходу як методологічної категорії, обґрунтуванням 

принципів проектування сучасної системи освіти та її структури, 

визначенням провідної мети – формування ціннісно-смислової сфери 

особистості. Як уточнюють авторки, на цьому рівні реалізується 

гносеологічна функція аксіологічного підходу, що полягає в продукуванні 

основних ідей, які становлять теоретико-пізнавальні засади певної 

педагогічної системи, та окресленні чинників, які визначають зміст освітньої 

діяльності, спрямованої на формування особистісних цінностей її учасників. 

Теоретико-прикладний рівень аксіологічного підходу характеризується 

ідеями, що зумовлюють вибір змісту освіти й розбудову освітнього процесу в  

закладі освіти. На цьому рівні реалізується процесуальна функція 

зазначеного підходу, що проявляється у визначенні ефективних засобів, 

технологій, форм і методів навчання [24, с. 11, 13]. 
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У контексті порушеної проблеми дослідження важливо нагадати, що 

в сучасному світі наявно багато серйозних проблем: загострення загальної 

напруженості у відносинах між країнами, що спричинило виникнення в 

різних частинах світу десятків локальних війн та збройних конфліктів (один 

із них триває в Україні), а також існування загрози розпалювання нової 

світової війни взагалі, наявність таких глобальних проблем, як екологічні 

катастрофи, епідемії, тероризм, голод. Як констатує В. Веселова, указані 

небезпеки та події призводять до збільшенню прірви між «рушійними силами 

перетворень у зовнішньому світі і внутрішньою сутністю людського 

існування» [17, с. 14]. При цьому шлях до ліквідації навислої над людьми 

загрози знищення автор справедливо вбачає в активізації всіх прогресивних 

сил суспільства з метою забезпечення рівноваги між матеріальним світом, у 

якому існує людина, і світом її духовних цінностей [там же]. 

У світлі викладеного впровадження аксіологічного підходу в освітній 

процес школи стає нагальною потребою сьогодення. За висновками відомих 

фахівців у галузі дидактики (В. Краєвський, І. Лернер, М. Скаткін та ін.), 

зміст шкільної освіти як адаптованого соціального досвіду людства містить 

чотири основні компоненти: досвід пізнавальної діяльності, що 

відображається в знаннях як її результатах; досвід здійснення відомих 

способів діяльності, який проявляється в сукупності засвоєних умінь і 

навичок; досвід творчої діяльності, що дає людині змогу приймати 

нестандартні рішення та оптимально діяти не тільки у звичних, але й у 

незнайомих ситуаціях; досвід емоційно-ціннісних відносин, що виявляється в 

системі оцінно-емоційних ставлень до себе й навколишнього світу [52; 62]. 

Однак, як відзначено в сучасній науковій літературі, у реальній  

шкільній практиці педагоги традиційно приділяють першорядну увагу 

питанням засвоєння учнями перших двох компонентів змісту освіти – 

когнітивного й операційного. Водночас емоційно-ціннісний компонент, який 

набуває в сучасних умовах усе більшої значущості, учителі нерідко 
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сприймають як другорядний [71; 115; 117]. Зазначимо, що реалізація 

аксіологічного підходу дає змогу розставити правильні акценти під час 

засвоєння учнями змісту освіти.  

Очевидно, що інтенсивні зміни в соціумі вимагають своєчасного 

оновлення аксіологічних домінант у навчанні відповідно до сучасних вимог, 

а також пошуку адекватних способів забезпечення інтеріоризації учнями 

соціально значущих цінностей. Як відзначено в сучасній науковій літературі, 

існує два способи досягнення цієї мети. Перший із них реалізується шляхом 

надання цінностей «у готовому вигляді» з подальшим стимулюванням учнів 

до інтеріоризації цих цінностей, розвитком мотивації щодо докладання 

активних зусиль у цьому напрямку.  

Другий визначений спосіб забезпечення інтеріоризації школярами 

суспільних цінностей вимагає створення відповідних умов, що сприяють 

появі в особистості відповідних ситуативних спонукань. Якщо з боку 

педагога відбувається систематична їх активізація, ці спонукання поступово 

перетворюються на стійкий елемент мотиваційних структур школяра. Ідеться 

про те, що під впливом учителя в нього виникає стійкий зв’язок між власною 

поведінкою, що узгоджується із соціально корисними цінностями, та 

позитивними емоціями, які зумовлюють її схвалення педагогом та іншими 

людьми. Поступово певні соціально значущі дії, виконувані для досягнення 

поставленої ззовні мети, набувають для людини самостійного сенсу, що 

засвічує опанування нею відповідних цінностей. Слід також зазначити, що 

найкращий ефект в опануванні школярами суспільних цінностей 

спостерігають у тому разі, коли вчителі реалізують обидва ці підходи [57; 71; 

99; 100; 116]. 

Необхідно також підкреслити, що головною метою педагогічного 

впливу на школяра є не нав’язування йому певних цінностей чи навіювання 

певних аксіологічних сентенцій, а надання педагогічної підтримки в 

забезпеченні успішної самореалізації учня, активізації тенденції стати 
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самостійною, унікальною індивідуальністю та особистістю, яка має власну 

систему особистісних цінностей. 

Схожі ідеї висловлював свого часу відомий фундатор гуманістичної 

психології А. Маслоу, який наголошував, що сучасна «школа повинна 

допомогти дитині заглянути в себе й визначити набір цінностей, які 

узгоджуються з її неповторною людською сутністю» [70, с. 197]. Як 

стверджували А. Маслоу та К. Р. Роджерс [70; 95], школа зможе ефективно 

вирішувати завдання формування особистісних цінностей учнів тільки в 

тому разі, якщо вона буде зорієнтована на кожного з них як головну 

самоціль і самоцінність.  

Особливої актуальності питання реалізації аксіологічного підходу 

набуває в роботі з інтелектуально здібними школярами, оскільки загальна 

морально-ціннісна спрямованість кожного з них значною мірою впливає на 

те, у якій сфері і з якою метою вони будуть використовувати свій природний 

хист. Очевидно, що в подальшій життєдіяльності учні можуть застосовувати 

свої високі здібності та багатий особистісний потенціал як із добрими, так і з 

деструктивними намірами. Тому важливо впливати педагогічними засобами 

на формування талановитої особистості таким чином, щоб забезпечити 

становлення її гуманістичної спрямованості, аби в майбутньому вона 

керувалась у своїй діяльності та поведінці соціально значущими цінностями.   

Отже, значущість використання аксіологічного підходу як теоретико-

методологічного підґрунтя дослідження проблеми формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи зумовлена 

важливістю забезпечення формування в них таких ціннісних орієнтирів, які 

спонукатимуть їх до активної праці на благо країні та іншим людям, 

створення оптимальних умов для особистісного розвитку кожного учня як 

безумовної цінності. (Даний аспект дослідження докладно висвітлено в таких 

авторських працях [105; 115; 135]).   
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Важливим методологічним принципом вивчення проблеми формування 

ключових компетентностей високоздібних підлітків є також особистісно-

діяльнісний підхід. Він інтегрує дві складові: особистісний та діяльнісний 

підходи.  

Як пояснює В. Сєріков, суть першого з цих підходів полягає в 

орієнтації професійної діяльності вчителя на формування особистості 

вихованця, що вимагає від педагога дотримання етико-гуманістичної манери 

спілкування, інтеграції всіх напрямків освітньої взаємодії навколо 

особистості учня, надання йому свободи вибору власної освітньої траєкторії 

згідно з його індивідуальними очікуваннями щодо результатів освіти, 

спрямування педагогічного процесу на формування соціально значущих 

якостей особистості, забезпечення її всебічного розвитку й саморозвитку, 

повноцінної самореалізації [98, с. 19–20]. Під час проведення дослідження 

були враховані також теоретичні положення А. Губи й О. Попової, які 

визначають особистісний підхід як «сукупність концептуальних уявлень, 

принципів, цільових установок, орієнтацій методико-психодіагностичних та 

психолого-педагогічних засобів, що сприяють більш глибокому й повному 

баченню, розумінню особистості вихованця, а на цій основі – його 

гармонійному розвитку» [92, с. 228, 229]. 

За висновками науковців (І. Бех, В. Бєликов, М. Овчинникова, 

О. Пєхота, В. Рибалка, С. Сисоєва та ін.), в основу особистісного підходу 

покладено сукупність наукових уявлень про особистість та її структуру, дані 

комплексної психодіагностики її якостей із подальшим забезпеченням їх 

концептуальної інтерпретації, на підставі чого передбачено створення 

методичних систем і комплексів, спрямованих на цілісний, усебічний 

розвиток молодої людини. Можна також сказати, що вказаний підхід задає 

певну методологічну орієнтацію в педагогічній діяльності, яка за допомогою 

опертя на систему визначених понять, ідей і способів дій забезпечує процеси 



251 
 

 

самопізнання й самореалізації суб’єктів навчання,  розвиток кожного з них як 

неповторної індивідуальності [7; 8; 83; 87; 88; 94; 98]. 

У дослідженні визначено, що особистісний підхід нерозривно 

пов’язаний із діяльнісним. Адже, як писав свого часу М. Каган, буттям 

людини в суспільстві є діяльність, у якій комплексно поєднуються «три 

іпостасі людини як унікальної істоти» – природна, соціальна й культурна» 

[44, с. 106]. Основними принципами діяльнісного підходу є такі: розвитку й 

історизму, предметності, активності, інтеріоризації й екстеріоризації як 

механізмів засвоєння суспільно-історичного досвіду, єдності побудови 

внутрішньої та зовнішньої діяльності, системного аналізу педагогічних явищ 

та процесів, залежності психічного відображення від місця об’єкта в 

структурі діяльності [54, с. 90]. 

Діяльнісний підхід ґрунтується на концептуальному положенні про те, 

що психіка людини нерозривно пов’язана з її діяльністю та зумовлена нею. 

На підставі цього відомий психолог О. Леонтьєв свого часу стверджував, що 

життя людини являє собою «сукупність, точніше систему діяльностей, що 

змінюють одна одну» [61, с. 81]. Розкриваючи необхідність застосування 

діяльнісного підходу як методологічного підґрунтя дослідження проблеми 

організації навчання академічно здібних учнів, відзначимо, що сам процес 

навчання являє собою навчання певної діяльності.  

Як уточнює О. Леонтьєв, під час здійснення цього процесу 

відбувається навчання учнів або предметно практичних (наприклад, 

практичного спілкування іноземною мовою, певних трудових навичок тощо), 

або розумових дій. Крім того, О. Леонтьєв підкреслює таке: забезпечити 

самостійну, творчу діяльність учня можна тільки за умови навчання його 

відповідних розумових дій. У світлі цього реалізація діяльнісного підходу 

передбачає забезпечення просування школяра від зовнішніх, матеріальних, 

практичних дій до дій внутрішніх, теоретичних, ідеальних [60, с. 5–6].  
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У науковій літературі (Т. Молнар, О. Чорна та ін.) також наголошено, 

що основою вказаного підходу як методологічного принципу є категорія 

предметної діяльності людей, що являє собою специфічну форму їхньої 

активності та характеризує здатність членів суспільства чи пов’язаних із 

ними систем здійснювати в бутті певні зміни в навколишньому середовищі. 

У процесі діяльності людина виступає як її активний суб’єкт, що свідомо 

досягає поставлених перед ним цілей та наполегливо вирішує життєво 

важливі для нього завдання, що визначають його існування й розвиток як 

особистості [72; 125]. 

Ураховуючи, що формування людини як особистості відбувається 

тільки в процесі її залучення до різних видів діяльності, багато науковців 

(А. Губа, В. Кремень, О. Попова, І. Якиманська та ін.) вважають винятково 

важливим поєднати особистісний та діяльнісний підходи в єдиний 

особистісно-діяльнісний, який відіграватиме важливу роль під час 

проведення експериментального педагогічного дослідження [56; 92; 133]. Як 

пояснює В. Кремень, це дає змогу не тільки зорієнтувати освітній процес на 

розвиток кожного його учасника як особистості, а й забезпечити його 

спонукання до активної діяльності [56, с. 14].  

На думку І. Якиманської, упровадження особистісно-діяльнісного 

підходу дозволяє органічно поєднати процес навчання, здійснюваний на 

підставі дотримання визначених нормативних та педагогічних вимог, і 

процес учіння як індивідуальної пізнавальної діяльності кожного окремого 

школяра, що має для нього особисту значущість та реалізує його життєвий 

досвід [132, с. 35]. Т. Щебликіна також підкреслює, що вказаний підхід як 

методологічний принцип дає змогу всебічно вивчати структуру особистості 

та процес її розвитку під час виконання нею різних видів діяльності [131, 

с. 121].    

Обґрунтовуючи доцільність об’єднання особистісного й діяльнісного 

підходів в один, тобто особистісно-діяльнісний, Л. Гаврілова підкреслює, що  
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діяльність є основою, засобом та вирішальною умовою розвитку особистості. 

Тому застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі проведення 

експериментального педагогічного дослідження дозволяє забезпечити 

необхідну цілісність у формуванні певних якостей та властивостей його 

учасників, у виборі технологій, засобів, методів, форм дослідницької роботи. 

Авторка також зазначає, що доцільність поєднання особистісного й 

діяльнісного підходів зумовлена й тим фактом, що обидва ці підходи мають 

методичну спрямованість на залучення суб’єктів освітнього процесу до 

продуктивної практичної діяльності, що забезпечує, з одного боку, засвоєння 

кожним із них нормативно визначених знань, умінь, навичок, а з іншого, – 

формування в них певних особистісних якостей, потреб, інтересів, розвиток 

індивідуальних здібностей та властивостей [23, с. 11]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали висновки 

В. Шишенко, яка підкреслює, що особистісно-діяльнісний підхід в 

експериментальному дослідженні означає орієнтацію різних видів діяльності 

(навчально-пізнавальної, пошукової, практичної, творчої) на розвиток 

здібностей, інтересів, пізнавальних можливостей учасників. Як зазначає 

авторка, саме особистісний компонент має системотвірний характер у змісті 

освіти. На відміну від традиційної його моделі, у якій переважав когнітивний 

компонент, що передбачав засвоєння, переробку та трансформацію 

учасниками навчального процесу певної інформації, оновлений зміст освіти 

має варіативний характер і формується з урахуванням дидактичних 

можливостей, індивідуальних інтересів та потреб кожної особистості [127]. 

На підставі викладеного зазначимо, що застосування особистісно-

діяльнісного підходу під час вивчення проблеми формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів забезпечує перетворення школярів 

на ключові фігури освітнього процесу. При цьому кожний із них, будучи  
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унікальною особистістю, має свої індивідуальні інтереси, потреби, 

прагнення, цілі.  

Утім науковці (М. Каган, О. Хаустова, Н. Чувасова) підкреслюють,  що 

особистість значною мірою характеризують не тільки сформовані в ній 

знання, риси та властивості, але й її особистісний потенціал, який визначає її 

внутрішні, нерозкриті резерви. Якщо наявні можливості людини 

безпосередньо проявляються в різних життєвих ситуаціях, то її потенції 

перебувають іще в «зародковому» стані. Зокрема, дія зовнішніх 

несприятливих обставин може призвести до того, що ці потенції так і 

залишаться в невиявленому стані чи взагалі зникнуть. І навпаки, створення 

сприятливих передумов для особистісного зростання людини забезпечує 

процес розкриття, розвитку, формування її здібностей, їх переведення із 

неявної, закритої форми у явну, відкриту [45; 124; 126].  

Як уточнює Т. Артем’єва, потенції людини є динамічною величиною та  

результатом її різнобічного розвитку. З іншого боку, ці потенції містять у 

собі рушійні сили для майбутнього зростання особистості. Тому можливість 

можна сприймати як потенційну дійсність, а дійсність – як реалізовану 

можливість [4; 5].  

Продовжуючи розвивати ці ідеї, І. Мурашко підкреслює, що 

особистісний потенціал людини характеризує її внутрішні, нерозкриті 

можливості в русі, а тому доцільно досліджувати його шляхом 

«динамічного» вивчення. У такому разі потенціал сприймають не як 

статичний стан тимчасово невикористаних ресурсів, а як готовність людини 

до вирішення поступово ускладнюваних завдань, що поступово зростає. Це 

означає, що «зона особистісного потенціалу» являє собою зону постійного 

особистісного зростання індивіда, зокрема зростання його можливостей 

самоактуалізації й саморозвитку [73, с. 201]. 

Під час проведення дослідження в пригоді стали теоретичні положення                    

О. Хаустової, яка зазначає, що в «потенціалі особистості минуле 
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представлене сукупністю досвіду, теперішнє – як здібності, а майбутнє – як 

спрямованість (цілі, потреби, інтереси, цінності тощо)» [124, с. 391]. Саме 

інтеграція минулого, теперішнього й майбутнього в потенціалі людини стає 

основою для формування її здатності до реалізації власних здібностей, 

здійснення вмотивованої діяльності на підставі рефлексії, що забезпечує 

процеси її самореалізації й самоактуалізації [там же]. Зокрема, М. Каган 

відповідно до визначеної структури діяльності виокремив п’ять основних 

потенціалів особистості: гносеологічний (пов’язаний із відбором інформації 

та її переробкою), аксіологічний (відображає систему цінностей, які людина 

інтеріоризувала в процесі соціалізації), комунікативний (проявляється й 

формується в процесі реалізації соціальних зв’язків), творчий і художній 

(забезпечує спроможність особистості до творчості) [45, с. 260–263]. 

Оскільки обрана проблема дослідження пов’язана з навчанням 

високоздібних учнів, особливий інтерес під час проведення наукового 

пошуку становили ідеї науковців, які у своїх працях розкрили зв’язок між 

особистісним формуванням талановитого учня, запропонованим йому видом 

діяльності та розвитком індивідуальних здібностей. Стосовно цього питання 

Б. Ананьєв зауважує, що здібності й обдарованість, які посідають чільне 

місце в структурі особистості, не можуть існувати ізольовано, вони 

об’єднуються з іншими психічними властивостями та властивостями 

людини. Тому автор вважає, що необхідною умовою для розвитку таланту й 

здібностей людини є забезпечення її всебічного формування як особистості 

[1, с. 18]. 

Б. Ананьєв підкреслює, що особливу роль у життєдіяльності людини 

відіграє інтелектуальний потенціал, що являє собою багаторівневу й  

багатокомпонентну організацію пізнавальних можливостей індивіда, які 

відображають його основні психофізіологічні функції, а також психічні 

процеси, стани та функції [2, с. 8]. На думку науковця, особливу увагу під час 

дослідження цього потенціалу необхідно приділяти вивченню таких 
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психофізіологічних пізнавальних функцій, як пам’ять, увага, сенсорно-

перцептивна й розумова функції. 

Дослідники (Т. Артем’єва, С. Рубінштейн [5; 97] та ін.) також 

наголошують, що формування й розвиток здібностей людини відбуваються в 

процесі діяльності. Зокрема, це здійснюється за тих видів діяльності, які 

передбачають опанування й споживання індивідом тих чи тих продуктів 

людської культури, розпредмечення втілених у них здібностей. Утім 

забезпечення засвоєння особистістю знань та способів певних дій під час 

здійснення цієї діяльності є необхідною, проте недостатньою умовою для 

успішного розвитку здібностей індивіда, що пов’язано з їх психологічною 

природою. Адже здібності зазвичай проявляються на практиці в здатності 

людини до регуляції індивідуальної діяльності, демонстрації високої якості 

психічних процесів та індивідуального стилю діяльності, способів дій, у 

поступовому перетворенні психічних процесів на психічні властивості 

особистості. На підставі викладеного науковці роблять висновок про те, що 

більш інтенсивний розвиток здібностей відбувається в процесі діяльності, яка 

передбачає процедуру не розпредмечування, а, навпаки, опредмечування, що 

реалізується як процес переходу та втілення людських знань і здібностей у 

певному предметі, завдяки чому він набуває суспільної значущості. Тільки в 

такому разі людина буде спроможна на створення нових продуктів культури, 

здійснення власного вагомого внеску в подальший розвиток науки, техніки та 

інших сфер життєдіяльності суспільства [5; 97]. 

Отже, на підставі викладеного можна підсумувати, що застосування 

окресленого підходу під час дослідження порушеної проблеми набуває 

особливої значущості, адже кожен інтелектуально розвинений учень як 

унікальна індивідуальність має свої інтереси, потреби, цілі. Тому під час 

організації навчання інтелектуально здібних учнів важливо розробити для 

кожного з них індивідуальну освітню траєкторію, що максимально 

враховуватиме його особливості та персональні запити, створюватиме 
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оптимальні передумови для розвитку здібностей та забезпечення  

особистісної самореалізації.  

Реалізація особистісно-діяльнісного підходу в дослідженні проблеми 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів також 

вимагає приділення особливої уваги вчителів стимулюванню подальшого 

розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, причому педагогічна робота в 

цьому напрямку має узгоджуватися з іншими її важливими аспектами. 

Зазначений підхід також концентрує увагу педагогів на тому, що під час 

здійснення освітнього процесу необхідно забезпечити залучення 

високоздібних підлітків до різних видів навчальної діяльності 

конструктивного та творчого характеру.  

 

3.2 Конкретно-науковий і технологічний рівні дослідження 

проблеми формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів 5–9 класів у процесі навчання предметів 

суспільствознавчого циклу  

На конкретно-науковому рівні методології визначають сукупність 

специфічних для педагогічної науки ідей, підходів та методів дослідження. 

Зокрема, загальноприйнятими для педагогічних досліджень є такі 

методологічні принципи: принцип єдності педагогічної теорії та практики, 

генетичний принцип (розгляд досліджуваного факту або явища на підставі 

аналізу умов його перебігу, подальшого розвитку, виявлення змін); принцип 

єдності логічного й історичного (поєднання вивчення історії об’єкта, теорії, 

тобто його структури, функцій, зв’язків у сучасному стані, а також 

перспектив подальшого розвитку), принцип концептуальної єдності, принцип 

об’єктивності й детермінованості педагогічних явищ (вони існують і 

розвиваються внаслідок дії внутрішніх об’єктивних законів, суперечностей, 

причинно-наслідкових зв’язків [36; 102; 130].   
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Під час проведення дослідження зроблено висновок, що найбільш 

продуктивними в контексті порушеної проблеми дослідження є такі підходи: 

компетентнісний, акмеологічний, партисипативний.   

 Так, чільне місце в методологічній базі дослідження посідає 

компетентнісний підхід. Зазначимо, що державна освітня політика 

формується під значним впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства 

(подальша  інтеграція та глобалізація світової економіки, поглиблення 

міжнародних відносин, створення єдиного освітнього простору тощо), що 

значною мірою зумовлює основні напрямки модернізації шкільної освіти. Як 

відзначено в сучасних нормативних документах (Закони України «Про 

загальну середню освіту», «Про освіту», Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Концепція «Нова українська школа» [37; 38; 49; 74; 75] тощо), 

процес цієї модернізації відбувається на засадах компетентнісного підходу, 

що передбачає внесення суттєвих змін в організацію та зміст освітнього 

процесу. 

Актуальність таких нововведень насамперед зумовлена тим фактом, що 

сьогодні «формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на 

міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й 

цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є 

стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти» [82, с. 6]. А тому багато 

відомих міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНІСЕФ, Рада 

Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, 

Міжнародний департамент стандартів тощо) відводять чільне місце у своїй 

діяльності дослідженню різних проблем реалізації компетентнісного підходу 

в системі освіти. 

Директивні приписи щодо обов’язковості впровадження цього підходу 

в освітній процес школи активізували дослідження, присвячені вивченню 

різних аспектів цієї проблеми. Сприймаючи компетентнісний підхід як 
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методологічне підґрунтя сучасної освіти, науковці висловлюють різні 

погляди щодо розкриття сутності цього підходу і його місця в педагогічній 

теорії та шкільній практиці.   

Так, А. Вербицький стверджує, що компетентнісний підхід означає 

появу історично нового типу навчання й виховання молоді. На думку автора, 

перехід до компетентнісної освіти вимагає принципових змін в усіх 

складових педагогічного процесу, а саме:   

 у цінностях, цілях і результатах навчання й виховання (ідеться про   

перехід від засвоєння школярами знань, умінь та навичок до формування в 

них відповідних компетентностей); 

 у змісті навчання (переорієнтація від попредметно розчленованої 

абстрактної теоретичної інформації, слабко пов’язаної з практикою, до 

системних засад компетентних практичних дій і вчинків); 

 у педагогічній діяльності вчителя (зміна професійної позиції 

педагога від монологічного викладення навчального матеріалу до 

забезпечення діалогу та творчої співпраці всіх учасників освітнього процесу); 

 у діяльності школярів (центральне місце в педагогічній взаємодії 

відводять не репродуктивній діяльності учнів, пасивному сприйманню й 

запам’ятовуванню ними навчальної інформації, а процесу творення образу 

світу за допомогою активного ствердження себе в царинах інтелектуальної, 

духовної, соціальної та предметної культури); 

 у технологічному забезпеченні навчального процесу (основну увагу 

приділяють застосуванню не традиційних методів, спрямованих на засвоєння 

школярами нової інформації, а інноваційних педагогічних технологій, що 

ґрунтуються на принципах спільної діяльності та творчої взаємодії педагога 

й учнів, єдності пізнавальної, дослідницької та майбутньої практичної 

діяльності); 

 в освітньому середовищі як системі впливів та умов формування й 

розвитку особистості учня, забезпечуваних у соціальному та просторово-
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предметному оточенні навчального закладу (змінюється внутрішній контекст 

діяльності педагогічного колективу й адміністрації школи); 

 у стосунках із зовнішнім середовищем: з родиною, соціальним 

оточенням населеного пункту, де мешкають школярі, представниками їхньої 

національно-культурної спільноти, виробничими підприємствами, засобами 

масової інформації, установами культури, відпочинку та спорту, а також  

країною та світом у цілому (змінюється зовнішній контекст освітньої 

діяльності); 

 у рівні фінансового, матеріально-технічного, організаційного 

й кадрового забезпечення освітньої системи [14; 15]. 

А. Вербицький також підкреслює, що в процесі визначення 

концептуальних засад для реалізації компетентнісного підходу в шкільній 

освіті важливо враховувати не тільки предметно-технологічний, а й 

соціально-моральний аспект навчальної діяльності учнів. Окрім того, треба 

комплексно об’єднати навчальні й виховні цілі в єдиному потоці соціальної 

за своєю сутністю діяльності школярів, а як наслідок – і цілі їхнього розвитку 

[15, с. 17].  

Як свідчить аналіз наукової літератури, багато дослідників (Ю. Бойчук,                           

А. Краснощок, О. Малихін, Є. Огарьов, О. Пометун, С. Прийма) під 

компетентнісним підходом розуміють спрямованість освітнього процесу на 

формування в особистості ключових та предметних компетентностей. При 

цьому дослідники наголошують, що компетентна людина не тільки 

демонструє певні знання й особистісні якості, але й спроможна адекватно 

діяти в різних ситуаціях життєдіяльності, творчо застосовуючи засвоєні 

знання на практиці та відчуваючи відповідальність за наслідки своїх дій. 

Названі науковці також підкреслюють, що впровадження компетентнісного 

підходу в освітній процес вимагає зміщення акценту із засвоєння молодими 

людьми нормативно визначених знань, умінь та навичок на розвиток у 

кожної особистості здатності правильно практично діяти за певних умов, 



261 
 

 

творчо застосовувати навички й досвід успішних дій у конкретних ситуаціях 

різних видів діяльності та соціальної практики [11; 53; 68; 85; 90; 91; 93]. 

Як наслідок, реалізація вказаного підходу забезпечує високу готовність 

молоді в різних видах діяльності. А тому можна сказати, що цей процес 

передбачає осмислення загальних цілей освіти за умови можливої їх 

варіативності. Очевидно, що зміни в розумінні цих цілей активізують 

зрушення в підходах до організації навчального процесу та в механізмі 

вибору змісту освіти, що зумовлює оновлення Державного стандарту 

загальної середньої освіти [11; 48; 85; 90; 91]. 

О. Пометун також уточнює, що реалізація компетентнісного підходу 

в освітній практиці школи передбачає орієнтацію вчителів не на зміст освіти, 

розроблений для «всіх» учнів, а на суб’єктивні надбання кожного окремого 

школяра, які можна виміряти. На підставі викладеного авторка підсумовує, 

що трансформація змісту освіти відповідно до компетентнісного підходу 

насамперед визначається зовсім іншими принципами його відбору та 

структурування, спрямованими на кінцевий результат освітнього процесу – 

набуття школярами сукупності ключових та предметних компетентностей 

[90; 91]. 

На думку Л. Ібрагімової, Г. Петрової, М. Трофименко, компетентнісний 

підхід – це методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти, що 

визначає нові методи, форми, технології навчання, які сприяють «розвитку 

самостійності, ініціативності, творчих здібностей, критичного мислення 

учнів та орієнтують їх на конкретний ефективний результат» [40, с. 61]. 

Науковці констатують, що реалізація і традиційного, і компетентнісного 

підходу в освіті акцентує увагу педагога на результатах освітньої діяльності 

школярів. Однак у межах втілення першого з названих підходів цей результат 

розглядають як обсяг засвоєної учнями інформації, а в рамках іншого – як 

уміння особистості діяти в різних ситуаціях, зокрема в проблемних і 

нестандартних умовах [40, с. 58]. 
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Л. Ібрагімова, Г. Петрова, М. Трофименко зазначають, що   

компетентнісний підхід передбачає переорієнтацію закладу освіти на такі 

пріоритетні для сьогодення цілі навчального процесу: забезпечення високої 

якості освіти; активізація розвитку індивідуальності й особистісного 

становлення кожного школяра; формування в учнів здатності до успішного 

навчання, а також готовності до самовизначення, самоактуалізації, 

самореалізації. Дослідники також вважають, що методологічним підґрунтям 

реалізації компетентнісного підходу в освіті є такі принципи: варіативність 

навчання; спрямованість освіти на розвиток і саморозвиток особистості; 

оптимальне поєднання індивідуальних, групових та колективних форм 

організації навчальної діяльності; нестійка динамічна рівновага 

педагогічного процесу як джерела розвитку взаємозв’язку особистості й 

освіти; співрозвиток  особистості, освіти й діяльності [40, с. 64].  

Аналогічні ідеї висловлює І. Зимня, яка зауважує, що компетентнісний 

підхід визначає результативно-цільову спрямованість освіти, підсилює її 

практико-орієнтований, прагматичний аспект. Відзначаючи відсутність 

протистояння між знаннєвим і компетентнісним підходами, авторка водночас 

підкреслює, що під час реалізації другого з них підвищується роль життєвого 

досвіду людини, умінь практично застосовувати засвоєні знання, вирішувати 

завдання на цій основі. Як наслідок, цей підхід визначає й фіксує факт 

підкорення знань умінням людини, акцентує на практичному аспекті 

освітньої діяльності, що дає змогу збагатити її зміст особистісними 

компонентами [39].  

Схожі наукові погляди має В. Байденко. На його думку,  

компетентнісний підхід як методологічний принцип дозволяє перейти в 

освіті від засвоєння й накопичення людиною знання до його організації та 

застосування на практиці, орієнтувати діяльність особистості на вирішення 

безлічі актуальних життєвих та професійних завдань [6, с. 11]. В. Байденко 

також вважає, що компетентнісний підхід фіксує перехід освіти від уже 
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застарілої на сьогодні змістово-знаннєво-предметної парадигми до нової, яка 

спрямована на формування в суб’єктів навчання «готовності та спроможності 

до ефективної життєдіяльності в широкому полі різних контекстів на етапі 

зростаючої особистісної автономії з високими ступенями свободи й 

відновленими сенсами та принципами гуманізму» [6, с. 7, 8]. 

Інші науковці (О. Биковська, Л. Бондар, В. Вербицький, О. Литовченко, 

В. Маршицька, В. Мачуський, О. Пометун, Г. Пустовіт та ін.) підкреслюють, 

що впровадження компетентнісного підходу в шкільну практику вимагає 

глибокого переосмислення того факту, що учень є не лише «носієм» певної 

сукупності знань, умінь, навичок, а й унікальною особистістю, котра має 

бути спроможною до повноцінної самореалізації у своєму житті, виконання 

різних соціальних ролей та відповідних їм завдань. Тому актуальність 

реалізації компетентнісного підходу в системі освіти зумовлена необхідністю 

формування в кожної особистості системи компетентностей, що 

забезпечують розвиток її творчих здібностей, навичок самовдосконалення, 

умінь адекватно діяти в різних ситуаціях [9; 16; 69; 90; 123]. Тому реалізація 

компетентнісного підходу має забезпечити «несуперечливу трансформацію 

суб’єкта учіння на суб’єкта розвиненої суспільної практики, точніше на 

суб’єкта практичної діяльності як цілеспрямованого перетворення дійсності» 

[123, с. 14].  

Під час проведення дослідження в пригоді стали також теоретичні ідеї  

О. Лебедєва, який зазначає, що компетентнісний підхід – це «сукупність 

загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, 

організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів» [59, с. 63]. 

Автор уточнює, що під час реалізації традиційного підходу освітні цілі, 

орієнтуючи педагога на формування в учнів певних особистісних 

новоутворень, формулюються в термінах, що описують ці новоутворення, 

зокрема уточнюють, які поняття, уявлення, правила, уміння мають засвоїти 

учні, які соціально значущі погляди та якості в них необхідно сформувати. А 
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тому з позиції традиційного підходу виходить, що чим більше знань 

опанував учень, тим вищим є його рівень освіченості. Проте сьогодні 

формулювання освітніх цілей через опис особистісних новоутворень учнів 

вступає в суперечність із новими соціальними очікуваннями у сфері освіти, 

оскільки якість освіти не вичерпується тільки наявними в учнів знаннями. 

Принципово іншу картину спостерігають у разі застосування в освітньому 

процесі компетентнісного підходу, адже з його позицій рівень освіченості 

учнів визначається їхньою спроможністю розв’язувати проблеми різної 

складності на основі сформованих знань. У такому разі цілі освіти описують 

у термінах, що відображають нові можливості учнів, зростання їхнього 

особистісного потенціалу [59, с. 64]. 

За поглядами О. Лебедєва, в основу традиційного підходу до 

визначення цілей покладено ідею, що особистісних результатів можна 

досягти насамперед за рахунок набуття необхідних знань. Підґрунтям для 

реалізації компетентнісного підходу в школі є теоретичне положення про те, 

що зазначені результати школярів є наслідком накопичення ними досвіду 

самостійного розв’язання проблем. Отже, у першому випадку розв’язання 

проблем розглядають як спосіб закріплення знань учнів, а в другому – як 

сенс їхньої освітньої діяльності [59, с. 65]. 

Констатуючи, що реалізація компетентнісного підходу в шкільній 

освіті спрямована на формування компетентностей в учнів, І. Родигіна теж  

підкреслює, що результативність цього процесу залежить від правильного 

вибору не тільки відповідного оновленого змісту шкільної освіти, а й 

адекватних методів, форм, технологій навчання школярів [96, с. 34]. 

На підставі викладеного зроблено висновок, що в сучасному 

суспільстві компетентнісний підхід є методологічним підґрунтям і 

найважливішим орієнтиром подальшого розвитку шкільної освіти. У 

дослідженні цей підхід сприймаємо як теоретичну основу, стратегію, 

особливий ракурс бачення змісту та організації освітнього процесу в школі, 
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що передбачає забезпечення його спрямованості на опанування учнями 

ключових і предметних компетентностей. Тому реалізація цього підходу в 

школі передбачає перенесення акценту із засвоєння учнями попередньо 

визначених знань, умінь і навичок на формування в них обізнаності з 

життєво важливих питань, набуття школярами досвіду в різних сферах 

їхнього життя. Тільки в такому разі можна говорити про результативність 

процесів навчання, виховання, розвитку й соціалізації учнів у руслі сучасних 

вимог держави. (Це питання висвітлено в таких авторських працях: [106; 107; 

109 – 112]).     

Важливо відзначити, що особливу роль компетентнісний підхід 

відіграє в дослідженні проблеми формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі навчання 

суспільствознавчих предметів. Цей підхід спрямовує їх на опанування не 

тільки нових знань, а й практичних умінь застосовувати ці знання в різних 

типових і нетипових ситуаціях, набуття досвіду творчої діяльності. Реалізація 

компетентнісного підходу також дає вчителям змогу об’єктивно визначати 

рівень навчальних досягнень талановитих школярів, забезпечувати 

практичну спрямованість їхньої освітньої діяльності.  

Водночас слід зазначити, що в процесі реалізації компетентнісного 

підходу необхідно враховувати не тільки його сильні, а й слабкі місця. Тому 

під час здійснення педагогічної взаємодії з високоздібними учнями вчителі 

мають доповнювати цей підхід іншими, актуальними підходами, зокрема 

особистісно орієнтованим.   

Важливу роль у вивченні проблеми формування ключових 

компетентностей високоздібних підлітків відіграє також акмеологічний  

підхід. Як уточнює відомий фахівець у галузі акмеології А. Деркач, сутність 

акмеологічного підходу полягає в «здійсненні комплексного дослідження й 

відновлення цілісності суб’єкта, який проходить щабель зрілості, коли його 

індивідуальні, особистісні й суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються 
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в єдності, у всіх взаємозв’язках і опосередкуваннях, для того щоб сприяти 

його досягненню вищих рівнів, на які може піднятися кожен» [33, с. 51]. 

Розвиваючи цю думку, О. Плахотнік та Н. Ханіна стверджують, що 

використання акмеологічного підходу в педагогіці дозволяє перевести 

навчальний заклад «з режиму функціонування до розвитку» [89, с. 95]. Як 

наслідок, це дає змогу не тільки вивчати процес розвитку здібностей 

талановитих учнів під дією різних внутрішніх і зовнішніх факторів, а й 

сприяти систематизації їхніх пізнавальних мотивів, перетворенню процесу 

навчання на внутрішню потребу школяра, спонукати його до творчого 

переосмислення знань про реальність, а як наслідок – забезпечувати 

ефективний педагогічний вплив на становлення особистості.  

Автори також підкреслюють, що реалізація акмеологічного підходу 

передбачає створення в школі оптимальних умов для розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей кожної дитини, формування в неї 

духовних і моральних цінностей, засвоєння нею правильних уявлень про 

успіх і високі навчальні досягнення, а також розвитку в учня прагнення 

досягти успіху в житті [89, с. 96–97].     

Значну цінність у світлі порушеної проблеми дослідження мали також  

ідеї О. Дубасенюк, яка нагадує, що «акме» – це вершина особистісного 

розвитку, зрілості людини. Авторка підкреслює, що акмеологічний підхід 

слід сприймати як своєрідний стратегічний орієнтир, котрий скеровує 

педагогічну взаємодію на акмеологічну (творчо-вершинну, 

самоактуалізаційну, самореалізаційну) якість особистісного становлення 

людини, тобто на досягнення нею вершин у різних аспектах життєдіяльності 

(фізичному, духовно-моральному, інтелектуальному тощо). А тому 

застосування вказаного підходу робить можливим вивчення життєвих 

обставин і умов особистості, що сприяють досягненню нею певних вершин, 

типових для її конкретного віку. Зазначений підхід забезпечує також 
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ефективний вплив на особистісне становлення суб’єктів освітнього процесу 

та на їхню взаємодію [34, с. 96–97].    

У контексті дослідження в пригоді стали також думки В. Вакуленко, 

яка наголошує, що акмеологічний підхід як базисна методологічна програма 

характеризується прогностичністю. Адже він орієнтує дослідника на прогноз 

якісного результату в педагогічній взаємодії, на критичний аналіз 

продуктивності наявного досвіду її здійснення, на виділення перспективних 

ідей, чинників, під впливом яких він складається, а також на вивчення акме-

вершин у педагогічній діяльності, проектування продуктивних моделей 

освітнього процесу [13, с. 21]. 

Як стверджують В. Максимова і Н. Полетаєва, акмеологічний підхід 

передбачає: цілісне вивчення людини в освітньому середовищі як індивіда, 

особистості, індивідуальності й суб’єкта життєдіяльності; створення 

сприятливих передумов для мотивації успіху, актуалізації потреби у високих 

досягненнях в учасників освітнього процесу, їх спонукання до високих 

результатів, творчості; організацію творчої діяльності в умовах створення 

варіативного освітнього простору, формування інтелектуального й творчого 

потенціалу кожної індивідуальності; оцінювання якості освіти з позиції 

інтегральних критеріїв саморозвитку й самовдосконалення вчителя та 

школярів у межах синергетичних освітніх систем: творча індивідуальність як 

вищий рівень цілісного розвитку людини; здоров’я як інтегральний критерій 

життєвих сил особистості; творчість як вищий рівень активності й 

самостійності людини; зрілість як інтегральний критерій єдності розвитку, 

освіти й виховання на кожному віковому етапі людини під час зростання; 

духовність [67, с. 23, 24]. 

Як було зазначено раніше, високоздібні учні здебільшого 

відзначаються надзвичайно раннім розвитком, виявляють яскраві 

інтелектуальні здібності й добре виражені задатки до розумової діяльності. 

Однак О. Антонова цілком справедливо зазначає, що нерідко виявлені в 
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талановитих учнів потенції в подальшому їхньому житті не дістають 

розвитку, залишаючись нереалізованими. Своєю чергою, у педагогічній 

практиці часто спостерігаютьі протилежні випадки, коли здібності дитини 

тривалий час залишаються в прихованому стані, але нараз із певних причин 

починають активно розвиватися. Відповідно дослідниця наголошує на 

необхідності науково-педагогічного розв’язання проблеми виявлення й 

розвитку схильностей, здібностей та обдарувань школярів, а також наукового 

обґрунтування державної стратегії педагогічної підтримки талановитої 

учнівської молоді [3, с. 10]. 

Вважаємо за необхідне уточнити, що приділення значної уваги 

учителів роботі з талановитими учнями не передбачає недооцінювання 

розвитку індивідуальних здібностей інших школярів. Адже очевидно, що 

найкращий результат у педагогічній взаємодії можна отримати тільки в тому 

разі, коли створено оптимальні умови для виховання кожного учня як 

активної, інтелектуально й духовно розвиненої, творчої особистості.  

Під час проведення дослідження було враховано також висновки                               

Н. Шумакової щодо того, що успішний розвиток інтелектуальних здібностей 

та загальної обдарованості школярів забезпечується дотриманням таких 

керівних положень:  

1. Процес навчання високоздібних і обдарованих учнів реалізується на 

основі врахування психологічних закономірностей і принципів розвитку 

особистості, а також індивідуальних пізнавальних потреб і можливостей 

кожної дитини, її особистісної своєрідності й унікальності. 

2. Теоретико-методологічним підґрунтям для створення нової моделі 

розвитку здібностей і загальної обдарованості школярів мають стати наукові 

уявлення про дитячу обдарованість як високий творчий потенціал і шляхи 

творчого розвитку особистості. 

3. Оскільки внутрішньою умовою творчого розвитку високоздібного 

чи обдарованого учня є посилення його дослідницької (творчої) активності, 
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досягнення найбільш високих форм такої активності (формулювання й 

розв’язання нових проблем) є можливим тільки за умови формування в 

дитини дослідницької позиції. 

4. Найважливішими зовнішніми умовами розвитку дослідницької 

(творчої) активності школярів зазначеної категорії є створення збагаченого  

розвивального середовища, що відповідає їхнім особливим пізнавальним 

потребам і можливостям, а також визнання з боку референтних дорослих 

(учителів, батьків) цінності творчості дитини. 

5. Науково обґрунтована система розвитку здібних та обдарованих 

учнів у шкільному навчанні створює більш сприятливі умови не тільки для 

їхнього когнітивного, а й для особистісного розвитку порівняно з 

традиційною системою, орієнтованою на трансляцію знань, умінь і навичок. 

6. На становлення дослідницької та протилежної їй репродуктивної 

позиції істотний вплив чинять як умови шкільного навчання, зокрема 

особистість учителя, так і особливості сімейного виховання, пов’язані 

з уявленнями батьків про цілі, зміст і способи навчання дітей [128; 129]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали висновки                                      

Г. Данилової про те, що акмеологічний підхід слід розглядати як 

специфічний методологічний напрям, який має низку переваг порівняно з 

іншими, зокрема в процесі оцінювання та проектування перспектив розвитку 

людини відповідно до ланцюжка індивід – особистість – індивідуальність. 

Пріоритетними характеристиками цього підходу є такі: 1) орієнтація на 

досягнення кожною людиною свого акме як вершини особистісної зрілості, 

що вимагає спонукання кожного учасника освітнього процесу до постійного 

вдосконалення на всіх етапах життя й діяльності; 2) всебічний розвиток і 

вдосконалення свідомості та діяльності груп (товариств), переконаність у 

можливості не тільки індивідуального, а й колективного вдосконалення; 

3) оптимістичний погляд на кожну особистість та її майбутнє, виражений в 
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антропологічному акмеїзмі, використання акмеологічного проектування 

вищих досягнень як окремих осіб, так і групи людей [31, с. 78]. 

На підставі викладеного можна зазначити, що ефективність розвитку 

інтелектуально здібних підлітків зумовлена, з одного боку, їхніми задатками, 

здібностями та іншими індивідуальними властивостями, а з другого, – 

зовнішнім середовищем. У світлі цього застосування акмеологічного підходу 

як методологічно-теоретичного підґрунтя дослідження проблеми 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів дозволяє 

пов’язати цю проблему з питаннями визначення індивідуального 

особистісного потенціалу кожного з них та шляхів його подальшого 

формування, створення оптимальних умов для всебічного розвитку школяра 

як індивіда, особистості й суб’єкта діяльності, який прагне до повноцінної 

самореалізації. (Даний аспект дослідження знайшов відображення в 

авторській праці [113]).   

Важливо також підкреслити, що для ефективного навчання й розвитку 

кожного здібного учня необхідно не тільки створити оптимальні для нього 

зовнішні умови, надати йому індивідуальну підтримку в розробці й реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії, але й сформувати сприятливе 

розвивальне освітнє середовище для всіх учнів класу та школи, що дозволить 

забезпечити високий загальний інтелектуальний фон у закладі середньої 

освіти, а це є важливою передумовою для забезпечення ефективного 

педагогічного впливу на здібних та обдарованих школярів. Особливо це 

важливо в основній школі, для учнів якої референтною групою є насамперед 

їхні однолітки чи старші учні.   

Методологічним підґрунтям для формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

вивчення суспільствознавчих дисциплін є також партисипативний підхід. Як 

установлено, сам термін «партисипативність» за значенням наближується до 
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таких понять, як «участь», «співучасть», «залучення», хоча в поглядах 

науковців щодо  співвіднесення цих термінів наявні певні відмінності. Однак 

дослідники погоджується з висновком про те, що організація навчання на 

засадах партисипативного підходу передбачає здійснення педагогічної 

взаємодії на суб’єкт-суб’єктних засадах.   

Як зазначають О. Нікітіна й Є. Казаєва, партисипативному підходу в 

освіті притаманні такі характерні ознаки: вплив усіх суб’єктів навчання на 

розв’язання поставлених проблем; спільне ухвалення та виконання рішень 

педагогом і учнями як суб’єктами навчання; діалогічна взаємодія між 

учителем та іншими учасниками освітнього процесу на паритетних основах; 

досягнення консенсусу під час вибору способу розв’язання проблеми; 

добровільність і зацікавленість усіх учасників освітнього процесу; 

колективна відповідальність за ухвалені рішення [77; 78]. 

О. Нікітіна та Є. Казаєва також зазначають, що реалізація 

партисипативного підходу забезпечує формування в суб’єктів навчання таких 

важливих інтелектуальних і комунікативних умінь: ухвалення рішень за 

допомогою визначення першорядних цілей та формулювання відповідних 

завдань; прийняття рішень, що стосуються вибору оптимальних засобів і 

методів виконання поставлених завдань; формування навичок і потреби в 

рефлексії та самоконтролі, усвідомлювання відповідальності за отримані 

результати; розвиток прагнення до співробітництва, кооперації, командної  

(колективної) діяльності шляхом здійснення консультативної підтримки, 

організації групової роботи; формування ініціативності, розвиток умінь 

висувати й формулювати власні пропозиції, аргументувати висновки [78, 

с. 169]. 

Важливо зауважити, що питання формування вказаних умінь набуває 

особливої значущості для інтелектуально здібних учнів. Адже розумовий 

розвиток цих школярів не відбувається автоматично, він є результатом 

насамперед  цілеспрямованого педагогічного впливу з боку вчителів. Слід 
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також нагадати, що академічно здібні підлітки часто відчувають значні 

труднощі в побудові взаємин як зі своїми однолітками, так і з педагогами. 

Упровадження зазначеного підходу сприяє успішному подоланню цих 

труднощів.  

Значний інтерес у контексті дослідження становили також теоретичні 

положення О. Афанасьєвої, Т. Гончарової, О. Нікітіної, відповідно до яких 

застосування партисипативного підходу в процесі формування 

компетентностей особистості передбачає: організаційну інтеграцію (педагог 

розробляє й реалізує певну стратегію управління у своїй професійній 

діяльності, тісно взаємодіючи з іншими учасниками освітнього процесу); 

ідентифікацію базових ціннісних орієнтацій кожної особистості, а також  

виконання поставлених перед нею освітніх цілей; функціональний аспект 

(варіабельність функціональних завдань, що вимагає відмови її учасників від 

традиційного управління навчальною діяльністю, використання гнучких 

технологій у процесі формування в них необхідних компетентностей); 

структурний аспект (адаптація учасників освітнього процесу до 

управлінських інновацій, що забезпечує гнучкість їхнього творчого 

мислення) [27; 76–80].  

Є. Яковлєв і Н. Яковлєва також підкреслюють, що партисипативний 

підхід забезпечує здійснення педагогічної взаємодії між учителями й учнями 

на основі співуправління, що передбачає ухвалення спільних рішень щодо 

змісту та способів діяльності, неформальне делегування учням повноважень 

із метою їхнього саморозвитку в процесі здобування освіти. На думку 

авторів, основними вимогами для застосування партисипативного підходу в 

процесі навчання є такі: забезпечення відкритої взаємодії учасників 

освітнього процесу; інтенсивність і насиченість навчальної діяльності учнів; 

співуправління процесом взаємодії під час вирішення дидактичних завдань; 

залучення школярів до активної колективної діяльності [134, с. 122]. 
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Схожі ідеї висловлюють О. Лешер та А. Казікін, які вбачають сутність 

партисипативного підходу в орієнтації всіх суб’єктів навчання на взаємодію, 

співуправління, що виражається в спільному ухваленні рішення про способи 

й форми навчальної діяльності, забезпеченні співробітництва вчителя та 

учнів, неформальному делегуванні їм певних своїх повноважень в організації 

освітнього процесу з метою саморозвитку кожного його учасника. За 

поглядами науковців, орієнтація освітнього процесу на вимоги 

партисипативного підходу сприяє поліпшенню якості управління освітнім 

процесом, що забезпечується більш тісною взаємодією суб’єктів освіти, 

підвищенням її комфортності для кожної особистості, цілеспрямованим 

формуванням у неї необхідних для продуктивної спільної роботи якостей, 

максимально ефективним використанням наявних можливостей для 

досягнення сформульованої мети й вирішення поставлених завдань. Як 

підсумовують автори, реалізація зазначеного підходу передбачає врахування 

інтересів, потреб та особливостей усіх суб’єктів освіти, визнання 

унікальності окремо кожної особи й загалом групи, членом якої вона є [63, 

с. 6]. 

Співзвучні зазначеним ідеям думки висловлює також Т. Костенко. 

Згідно з цими думками, партисипативний підхід є важливою теоретико-

методологічною складовою освітнього процесу, що вимагає розбудову 

суб’єкт-суб’єктних стосунків між дітьми та педагогом, створення комфортної 

атмосфери для кожного учасника, сприяння розвитку його здібностей та 

індивідуальності в цілому, а також успішній самореалізації [50, с. 6]. 

О. Дубасенюк зазначає, що партисипативний підхід спонукає учасників 

педагогічної взаємодії до прояву активності, орієнтує їх на розуміння 

взаємодоповнюваності власних здібностей та особистісних ресурсів, спільне 

управління освітнім процесом, активну міжособистісну комунікацію, 

самоорганізацію й самоврядування [34, с. 29]. О. Бистрай вважає, що 
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партисипативний підхід – це методично-технологічна складова стратегії 

формування в особистості визначених компетентностей [12, с. 78]. 

За висновками науковців (О. Бистрай, Т. Гончарова, О. Нітіна, 

О. Перова та ін.), реалізація партисипативного підходу в освітньому процесі 

вимагає дотримання педагогами таких його основних положень: кожен 

суб’єкт процесу навчання є унікальною індивідуальністю, а це вимагає 

заміни стандартних теоретико-методологічних стратегій організації цього 

процесу на індивідуальні, сформовані стосовно кожної окремої особистості 

та наявної освітньої ситуації; взаємодоповнення здібностей членів навчальної 

групи та спільність їхніх основних ціннісних настанов забезпечують 

максимально повно врахування та використання індивідуальних здібностей, 

можливостей, схильностей кожного учасника в процесі досягнення спільних 

освітніх цілей; важливість наявності усвідомленої міжособистісної 

комунікації між суб’єктами освітнього процесу, необхідність формулювання 

колективних навчальних цілей у такій формі, щоб спільна праця була 

конструктивно спрямована на їх досягнення; забезпечення активної участі 

кожного суб’єкта навчання  в аналізі наявних проблем, плануванні спільних 

дій, оцінюванні (самооцінюванні) навчальних досягнень [12; 27; 80].                

На підставі викладеного зазначимо, що застосування партисипативного 

підходу як методологічного підґрунтя для формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи є 

запорукою того, що кожен із них зможе стати співорганізатором, співавтором 

освітнього процесу. Це дозволить максимально враховувати його здібності та 

потреби, а також організовувати його успішну взаємодію з іншими учнями та 

вчителями. Важливим аспектом впровадження цього підходу також є те, що 

здібні учні привчаються брати на себе відповідальність за перебіг та 

результати власної навчальної діяльності, взаємини з іншими людьми, 

здійснювати постійну рефлексію власних дій та за необхідності своєчасно 

вносити в них відповідні зміни. 
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Наступним рівнем методології педагогічного дослідження 

є технологічний. Його становлять методика й техніка дослідження, реалізація 

яких дає змогу отримати достовірний емпіричний результат та здійснити 

його первинну обробку, після чого він може бути включений до масиву 

наукового знання. Отже, цей рівень дає змогу ввести результати дослідження 

в науковий обіг. На цьому методологічному рівні наукового пошуку 

розробляли й реалізовували на практиці процедуру проведення дослідження 

проблеми формування ключових компетентностей високоздібних підлітків у 

процесі навчання предметів суспільствознавчого циклу. Обрання сукупності 

теоретичних та емпіричних методів дослідження, що підпорядковані   

визначеним вище методологічним засадам, є необхідною передумовою  для 

забезпечення достовірності й вірогідності його результатів.   

Визначення методичних засад дослідження дає змогу розробити 

й теоретично обґрунтувати науково-методичну систему формування 

ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в 

процесі вивчення суспільствознавчих предметів, спрогнозувати результати 

цього процесу, краще усвідомити його багатоаспектність і складність.     

 

Висновки до розділу 3 

У розділі розкрито методологічні засади дослідження проблеми 

формування ключових компетентностей у процесі навчання інтелектуально 

здібних учнів основної школи під час навчання суспільствознавчих 

предметів. Визначено, що методологія дослідження має кілька рівнів. 

Її філософський рівень становлять загальні принципи пізнання й 

категоріальний лад науки в цілому. Загальнонауковий рівень дослідження 

становлять концепції й підходи, які застосовують у багатьох науках. У роботі 

цей рівень представлений системно-синергетичним, аксіологічним та 

особистісно-діяльнісним підходами.  
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Так, важливість застосування системно-синергетичного підходу під час 

проведення наукового пошуку зумовлена тим, що подане дослідження 

пов’язане з вивченням стану різних систем синергетичного характеру, які 

тісно взаємодіють між собою. Зокрема, різновидами таких систем є кожен 

учасник педагогічної взаємодії, процес навчання, школа, навколишнє 

середовище тощо. Значущість використання аксіологічного підходу як 

теоретико-методологічного підґрунтя дослідження порушеної проблеми 

зумовлена необхідністю забезпечити в процесі формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи 

інтеріоризацію ними соціально значущих цінностей, що спонукатимуть 

кожного школяра до активної праці на благо країни та інших людей.      

Доцільність застосування особистісно-діяльнісного підходу 

пояснюється тим, що кожен інтелектуально розвинений учень як унікальна 

індивідуальність має свої інтереси, потреби, цілі. Тому під час організації 

його навчання суспільствознавчих предметів важливо розробити й 

реалізовувати на практиці індивідуальну освітню траєкторію, що 

максимально враховуватиме його особливості та персональні запити, 

створюватиме оптимальні передумови для розвитку здібностей і 

забезпечення особистісної самореалізації. Крім того, цей підхід  концентрує 

увагу педагогів на тому, що під час формування ключових компетентностей 

у школярів зазначеної категорії необхідно забезпечити їх залучення до різних 

видів навчальної діяльності.   

На конкретно-науковому рівні методології визначено сукупність 

специфічних для педагогічної науки ідей, підходів та методів дослідження. 

Також під час проведення дослідження зроблено висновок, що найбільш 

продуктивними в контексті дослідження порушеної проблеми є такі підходи: 

компетентнісний, акмеологічний, партисипативний. Так, чільне місце 

в методологічній базі дослідження посідає компетентнісний підхід, адже в 

сучасних нормативних документах наголошено, що процес модернізації 
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шкільної освіти відбувається саме на засадах цього підходу. У дослідженні 

компетентнісний підхід виступає як стратегія, особливий ракурс бачення 

змісту та організації освітнього процесу в школі, що передбачає забезпечення 

його спрямованості на опанування учнями ключових компетентностей у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів.   

Важливу роль у вивченні порушеної проблеми відіграє акмеологічний  

підхід, який дозволяє пов’язати цю проблему з питаннями визначення 

особистісного потенціалу кожного зі школярів та шляхів його подальшого 

формування, створення оптимальних умов для всебічного розвитку учня як 

індивідуальності, особистості й суб’єкта діяльності, який прагне повноцінної 

самореалізації. Методологічним підґрунтям для формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

навчання суспільствознавчих дисциплін є також партисипативний підхід. 

Його реалізація спонукає школярів брати на себе відповідальність за перебіг і 

результати процесу оволодіння ключовими компетентностями, стосунки з 

іншими людьми, здійснювати постійну рефлексію власних дій та за потреби 

своєчасно коригувати їх.  

Технологічний рівень методології забезпечує розробку й реалізацію на 

практиці процедури розгляду проблеми формування ключових 

компетентностей високоздібних підлітків під час вивчення 

суспільствознавчих предметів. Вірогідність результатів дослідження 

забезпечено обранням сукупності його теоретичних та емпіричних методів, 

які було підпорядковано визначеним вище методологічним засадам.    

Матеріали розділу знайшли відбиття в таких авторських роботах: 

[105 – 115].   
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

4.1 Проектування системи формування ключових компетентностей 

в інтелектуально здібних учнів основної школи під час вивчення  

суспільствознавчих предметів     

Під час розгляду проблеми формування ключових компетентностей 

в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі навчання  

суспільствознавчих предметів було зроблено висновок про доцільність 

звернення до такого актуального для сучасної педагогіки методу 

дослідження, як моделювання.  

Як установлено, метод моделювання дає змогу об’єднати емпіричні та 

теоретичні аспекти педагогічного дослідження, поєднуючи під час вивчення 

певного педагогічного феномена експеримент та побудову логічних 

конструкцій і наукових абстракцій. До зазначеного методу дослідники 

звертаються в ситуації, коли безпосереднє вивчення певного явища чи 

процесу є занадто складним чи неможливим. Важливо також зауважити, що 

моделювання бажаних результатів навчальної діяльності школярів є 

складовою аналітичного комплексу, який дає змогу не тільки здійснювати 

перспективну діагностику цих результатів, а й коригувати практичний 

процес їх отримання [54; 55; 58; 85; 233; 234].  

У науковій літературі [55; 57; 58; 87; 112; 175; 187; 233; 234] також 

відзначено, що результатом застосування методу моделювання в педагогічній 

царині є створення відповідної педагогічної моделі як певного спрощеного 

аналога досліджуваного об’єкта, який відображає його найбільш суттєві 

характеристики, а також основні параметри організації та функціонування.  
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Зокрема, під час проведення дослідження порушеної проблеми було 

прийнято рішення про те, що оптимальною для нашого випадку формою 

проектування педагогічної моделі є відповідна система формування 

ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в 

процесі навчання суспільствознавчих предметів. Своєю чергою, це вимагає 

уточнення сутності цієї системи як різновиду педагогічної системи та 

з’ясування її  характерних ознак. 

Як відзначено в науковій літературі, педагогічна система – це 

впорядкована множина взаємопов’язаних елементів, об’єднаних спільною 

метою функціонування та єдністю управління, що виступають у взаємодії із 

середовищем як цілісне явище та в сукупності визначають певний порядок 

здійснення педагогічного процесу [11; 81; 85; 192]. Як стверджує Г. Селевко,  

педагогічну систему можна також визначити як певну сукупність 

взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для забезпечення  

цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості з 

очікуваними якостями [184, с. 6].   

На підставі вивчення наукової літератури з’ясовано, що кожній  

педагогічній  системі притаманні такі визначальні ознаки: 1) цілісність – 

забезпечення кожним елементом системи певного внеску в реалізацію 

цільової функції системи, причому вплив на нього спричиняє реакцію, зміни 

інших елементів системи; залежність кожного елемента, його властивостей і 

відношень у системі від його місця та функцій усередині цілого; певна 

незалежність системи від зовнішнього середовища та від інших систем; 

2) емерджентність – незвідність властивостей системи до сукупності 

властивостей її складових елементів і невиводимість з останніх властивостей 

цілого; 3) організованість – складна властивість системи, що полягає 

в наявності в неї певної структури й характеру функціонування (поведінки); 

4) структурність – упорядкованість системи, спосіб її організації та 

функціонування; певний набір і розташування елементів зі зв’язками між 
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ними, можливість опису системи через встановлення її структури, тобто 

схеми зв’язків і відношень; обумовленість поведінки системи не стільки 

поведінкою її окремих елементів, скільки властивостями її структури; 

5) функціональність – прояв певних властивостей (функцій) під час  взаємодії 

із зовнішнім середовищем; 6) взаємозалежність системи й середовища – 

зміни в зовнішньому середовищі впливають на один чи кілька атрибутів 

системи, і, навпаки, зміни в системі позначаються на її оточенні; 

7) ієрархічність – порядок підпорядкованості між структурними 

компонентами системи, наявність різниці між цілями системи та цілями її 

окремих компонентів (підсистем), які є для неї підцілями; при цьому 

підсистеми вищого порядку визначають цілі для підсистем нижчого; 

досліджувана педагогічна система є елементом інших, більших систем, а 

кожен компонент цієї педагогічної системи також можна сприймати як 

систему, яка діє певною мірою автономно; 8) множинність описів – з огляду 

на принципову складність системи її адекватне пізнання вимагає побудови 

безлічі різних моделей, кожна з яких описує лише певний її аспект 

відповідною йому «мовою» (але ці моделі пов’язані між собою й 

підпорядковані спільній меті дослідження); 9) стійкість – здатність системи 

зберігати поточний стан за наявності зовнішніх впливів; у разі її виведення 

зовнішніми впливами зі стану рівноваги (спокою) система повертається в 

нього після припинення зовнішніх впливів; 10) надійність – здатність 

системи зберігати протягом певного проміжку часу значення параметрів, що 

характеризують поведінку системи, тобто її змога виконувати необхідні 

завдання в заданих умовах функціонування, причому навіть у разі знищення 

певних елементів системи шляхом їх заміни чи дублювання; 

11) адаптивність – здатність системи змінювати поведінку чи структуру з 

метою збереження, поліпшення чи набуття нових якостей в умовах зміни 

зовнішнього середовища [4; 81; 61; 161; 162; 177; 184; 210; 211; 217].  



295 
 

 

На підставі врахування наведених вище характерних ознак педагогічної 

системи науковці (Г. Александров, Н. Іванкова, Н. Тимошкіна, Т. Тшиєва) 

визначили такі загальні принципи її функціонування: 

- принцип кінцевої мети (абсолютний пріоритет поставленої перед 

системою глобальної, або кінцевої, мети); 

- принцип єдності (важливість розгляду системи як цілісності та 

водночас як сукупності певних її елементів);     

- принцип зв’язності (необхідність вивчення будь-якої структурної 

частини системи разом з її зв’язками з іншими елементами та системою 

загалом, тобто оточенням); 

-  принцип модульності (доцільність виділення в системі окремих 

моделей та її вивчення як сукупності цих модулів); 

- принцип ієрархії (під час створення та вивчення певної педагогічної 

системи корисно визначити ієрархію її елементів та здійснити їх 

ранжування); 

- принцип функціональності (спільний розгляд структури та функції з 

її пріоритетом над структурою);  

- принцип розвитку (урахування можливостей змінності системи, її 

здатності до розвитку, розширення, заміни наявних елементів, накопичення 

інформації тощо); 

- принцип децентралізації (у прийнятті певних рішень і в керуванні 

педагогічною системою загалом необхідно раціонально поєднувати 

централізацію, тобто концентрацію владних повноважень на верхньому рівні 

управління системою, та децентралізацію, тобто делегування 

відповідальності за низку ключових рішень, передачу належних цій 

відповідальності прав на нижчі рівні керування системою); 

- принцип випадковості (урахування невизначеності та випадковості 

в розвитку системи) [4, с. 136].  
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Інші дослідники (С. Бєляєв, А. Уйомов та ін.) визначили такі принципи 

функціонування педагогічної системи:   

- об’єктивність зв’язків (функціонування системи відбувається 

незалежно від людської свідомості; доступні для спостереження й фіксації 

закономірності  функціонування цієї системи мають стійкий характер); 

- суттєвість зв’язків між педагогічними явищами (кожен об’єкт 

системи існує та функціонує як її частина, а тому його вивчення можна 

здійснювати тільки в межах цієї системи, причому докладне структурування 

педагогічної системи дає змогу конкретизувати її функції з орієнтацією на 

виконання наявного соціального замовлення); 

- велика кількість різних типів зв’язків (це визначає велику кількість 

типів систем, що утворюються за допомогою поданих зв’язків; при цьому 

зв’язок структури педагогічної системи із соціальним замовленням визначено 

як першу загальну системотвірну закономірність); 

- однозначність об’єкта не визначає однозначність його системного 

вивчення (зміни взаємозв’язків між двома суб’єктами освітнього процесу 

зумовлені необхідністю визначення домінування стратегії формування чи 

стратегії розвитку. Так, стратегія формування визначає тенденцію до 

педагогічного втручання ззовні у внутрішній світ кожного учня, 

забезпечення опанування ним панівних у суспільстві цінностей, уявлень і 

способів діяльності, критеріїв оцінювання результатів діяльності. Своєю 

чергою, стратегія розвитку передбачає організацію міжособистісних, суб’єкт-

суб’єктних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, очікуваним 

результатом реалізації яких є розвиток особистісного потенціалу кожного 

учня. Уточнимо, що в сучасних умовах демократизації й гуманізації освіти 

перевагу в державній політиці в цій царині віддають саме другій визначеній 

стратегії розвитку педагогічної системи); 

- універсальність і рефлексивність зв’язків педагогічної системи 

(універсальність системи засвідчують багатоплановість цілей, що можуть 
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бути реалізовані в процесі функціонування педагогічної системи, а також її 

фактичні функції. Окрім того, універсальністю характеризуються методи 

досягнення поставлених цілей педагогічного процесу, адже ці методи 

використовують диференційовано відповідно до визначених мети та завдань 

реалізації системи, а також суб’єктивних особливостей об’єкта педагогічного 

впливу та індивідуальних характеристик учителів. Водночас неможливість 

однозначного прогнозування майбутніх дій суб’єктів педагогічної взаємодії є 

підставою для висновку про те, що педагогічна система характеризується 

багатоплановістю й неоднозначністю щодо вибору моделі досягнення 

очікуваних результатів її реалізації, а також невизначеністю в прогнозуванні 

ступеня досягнення поставлених цілей [16; 215].  

Як установлено в процесі здійснення наукового пошуку, за однією чи  

кількома ознаками науковці створюють різні класифікації систем. 

Використання цих напрацювань дає змогу більш повно осягнути основні 

характеристики саме педагогічної системи.  

Так, у дослідженні визначено, що реальні системи поділяються на 

природні та  штучні. До природних належать системи неживої (фізичні, 

хімічні) і живої (біологічні) природи. Штучні (антропогенні) системи 

людство створює для задоволення своїх потреб, або ж вони утворюються в 

результаті цілеспрямованих зусиль. Вони охоплюють технічні (техніко-

економічні) і соціальні (громадські) системи [14; 15; 168]. 

На підставі аналізу наукової літератури визначено, що педагогічні  

системи є соціальними, штучно створеними. Тому кожній із них притаманні 

такі специфічні ознаки соціальної системи: характер усіх структур соціальної 

системи визначає процес відтворення; відношення соціального явища 

відзначаються різноманітністю та динамічністю, що детермінуються його 

громадськими макросистемами; у межах системи спостерігають  нерозривну 

єдність об’єктивного й суб’єктивного; у системі наявна складна внутрішня 

структура, у якій причинно-наслідкові зв’язки є лише одним із видів 
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взаємозалежностей, що існують у її межах; система виявляє здатність 

реагувати на процес її пізнання, прогнозування та проектування; 

функціонування системи має ймовірнісний характер; система здатна до 

самоорганізації й характеризується самоврядуванням; наявна здатність до 

рефлексії; система має ціннісну орієнтованість; поведінка системи є 

цілеспрямованою; кожна соціальна система є унікальною; соціальні системи 

відзначаються різноманітністю [110, с.  34–36]. 

Отже, будь-яка педагогічна система є штучно створеною системою, 

побудова якої передбачає врахування об’єктивних законів розвитку 

суспільства та основних педагогічних закономірностей. Слід також 

зазначити, що ця система є важливою складовою суспільства як більшої 

соціальної системи, тому її функціонування постійно контрольоване з його 

боку. При цьому взаємодія між указаними ієрархічно розташованими 

системами за лінією метазв’язку (тобто зовнішнього для педагогічної 

системи впливу) відбувається не безперервним, суцільним потоком, а 

вибірково, тобто на рівні окремих аспектів і властивостей. Тому зміни 

педагогічної системи, можливості її перебудови й адаптація визначаються 

переважно соціальним замовлення на освіту та державною політикою в цій 

сфері [11; 53; 81; 184;192].  

Як визначено в науковій літературі, за характером зв’язків між 

елементами системи поділяються на детерміновані та стохастичні 

(імовірнісні) [187; 233; 234]. У цьому ракурсі систему формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

навчання суспільствознавчих предметів, як і будь-яку іншу педагогічну 

систему, слід сприймати як схоластичну.   

Зокрема, під час проведення дослідження в пригоді стали висновки 

науковців (В. Симонов, О. Сівашинська, Т. Щебликіна та ін.), які під час 

висвітлення імовірнісного характеру поведінки педагогічної системи 

виокремили в ній дві складові: функціональну й педагогічну (дидактичну). 
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Перша з них відображає такі характеристики системи, як конкретність, 

детермінованість, послідовність, зумовленість. У реальній освітній практиці 

ця складова забезпечена такими чітко визначеними засобами процесу 

навчання, як його матеріально-технічне оснащення, а також підготоване 

нормативне, навчальне й методичне забезпечення (чинні навчальні програми 

та плани, календарні плани, дидактичні доробки, методичні рекомендації до 

організації освітнього процесу тощо) [187; 189; 190; 233; 234]. 

Своєю чергою, друга визначена складова педагогічної системи 

забезпечує безпосередню взаємодію всіх учасників освітнього процесу. При 

цьому враховують, що кожен із них є не тільки об’єктом впливу з боку інших 

людей, а й автономним суб’єктом, здатним до виявлення вольових зусиль і 

до саморозвитку. Очевидно, що відповідальність за ефективність освітнього 

процесу покладено насамперед на вчителя як на фахівця в педагогічній 

царині. Водночас важливо відзначити, що в реальній практиці неможливо 

точно спрогнозувати перебіг та результати цього процесу, адже він 

відбувається під дією різних об’єктивних та суб’єктивних факторів [187; 189; 

190; 233; 234]. 

У світлі цього під час проектування науково-методичної системи  

формування ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів необхідно 

враховувати такі особливості її функціонування як педагогічної системи: 

1) кожен учень є не тільки об’єктом педагогічного впливу, але й активним 

суб’єктом, який взаємодіє з іншими суб’єктами освітнього процесу та 

керується у своїх діях власними інтересами й потребами; 2) об’єкт 

педагогічної діяльності є пластичним, тобто він піддається змінам під 

впливом учителів, причому ці зміни стосуються різних його сфер: потреб, 

мотивів діяльності, ціннісних орієнтирів, знань, умінь тощо; 3) освітній 

процес характеризується високою динамічністю, адже в кожній конкретній 

ситуації взаємодії педагог прагне обирати оптимальний для неї варіант дій, 



300 
 

 

операцій, засобів із метою досягнення найбільшого педагогічного ефекту; 

4) на особистісне становлення школярів впливають не тільки вчителі школи, 

але й інші люди, а також різні внутрішні та зовнішні фактори, зокрема 

несприятливі чинники, які можуть нейтралізувати педагогічний вплив, 

унаслідок чого отриманий результат впровадження педагогічної системи 

буде суттєво відрізнятися від бажаного; 5) предмет і результат педагогічної 

діяльності являють собою не матеріальний, а ідеальний продукт, тому для 

визначення якості шкільної освіти неможливо застосовувати методи прямого 

вимірювання; 6) педагогічна діяльність має пошуково-творчий характер, що 

пояснюється різними чинниками, наприклад активністю її об’єкта й 

багатофакторністю впливу на нього, постійною зміною умов та обставин, 

у яких вона реалізується [189; 190; 233; 234].  

Під час проведення наукового пошуку також визначено, що за 

характером взаємодії із зовнішнім середовищем виокремлюють відкриті, 

закриті й комбіновані системи. Так, відкрита система тісно взаємодіє із 

зовнішнім середовищем та є чутливою до зовнішніх впливів. При цьому вона 

є підсистемою більш широкої систем чи систем, які виступають відносно неї 

як зовнішнє середовище. Як  установлено, закрита (замкнута, ізольована) 

система або взагалі не взаємодіє із зовнішнім середовищем (у такому разі 

взагалі немає вхідних полюсів для цієї взаємодії), або взаємодіє з ним у чітко 

визначений спосіб (у цьому разі такі вхідні полюси є, проте зовнішній вплив 

на систему має незмінний, чітко детермінований характер). Своєю чергою,  

комбіновані системи містять різні структурні елементи, деякі з яких є 

відкритими, а деякі – закритими підсистемами [14; 15; 168].    

На підставі врахування наведених вище наукових положень з’ясовано, 

що система  формування  ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих 

предметів (як і будь-яка інша педагогічна система) є відкритою системою, 

адже вона тісно взаємодіє з навколишнім середовищем.   
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Як визначено в науковій літературі, за структурою системи 

поділяються на прості, складні та великі. Зокрема, простими називають 

системи, що мають невелику кількість елементів і в яких неможливо 

виділити ієрархічні рівні, а також загальну кількість взаємозв’язків між ними. 

Тому характерною відмінністю простої системи є детермінованість (чітка 

визначеність) числа її елементів та зв’язків як усередині системи, так і з 

навколишнім середовищем. Унаслідок цього сукупність елементів простої 

системи може реалізовувати тільки найпростіші  функції [14; 168].    

Під час проведення дослідження встановлено, що складні системи 

мають велику кількість елементів та внутрішніх зв’язків між ними. Ці 

елементи характеризуються неоднорідністю, структурною різноманітністю та 

виконують одну складну функцію чи низку функцій. Слід також зауважити, 

що кожен елемент складних систем можна розглядати як автономну систему, 

яка теж містить певні підсистеми. Вивчення складної системи вимагає  

спільного залучення багатьох моделей і теорій із різних наукових галузей, а 

також урахування невизначеності й імовірнісного характеру розвитку цієї 

системи [14; 211; 233; 168].    

Своєю чергою, визначено, що велика система – це система, що містить   

значну кількість різнорідних, розподілених у просторі, але взаємопов’язаних 

і керованих складних підсистем, об’єднаних спільною метою 

функціонування. Характерною особливістю великої системи є неможливість 

її вивчення з позиції одного спостерігача одночасно в часі або  просторі; при 

цьому характер функціонування цієї системи визначається переважно 

просторовим фактором. Ця система характеризується й наявністю між її 

елементами різноманітних матеріальних, енергетичних та інформаційних 

зв’язків, а також зв’язків з  іншими системами, з якими вона взаємодіє. 

Управління великою системою здійснюють зазвичай у вигляді ієрархічної 

системи, вищий орган якої управляє  кількома підрозділами нижчого рівня, а 

кожному з цих підрозділів підпорядковані підрозділи ще нижчого щабля. 
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Така структура управління дає змогу одночасно використовувати переваги 

централізованих і децентралізованих систем [14; 168].  

З урахуванням наведених вище ознак різних видів систем у науковій 

літературі зроблено висновок про те, що педагогічні системи належать до  

великих систем. Зокрема, науковці (Г. Александров, Н. Іванкова, 

Н. Тимошкіна, Т. Тшиєва) визначили такі підстави для віднесення 

педагогічних систем до цієї групи: неможливість повної формалізації об’єкта 

управління; несталість структури та функціонування визначеного об’єкта 

управління; багатокритеріальність управління, неможливість однозначного  

чіткого визначення самих критеріїв ефективності функціонування системи; 

включення до складу педагогічної системи людей, які мають значну свободу 

дій у межах функціонування цієї системи [4, с. 138].       

Отже, на підставі викладеного зроблено висновок про те, що за своєю 

структурою система формування ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів належить до великих систем. Відповідно їй 

притаманні всі характерні ознаки цього класу систем. 

Як засвідчують результати вивчення наукової літератури, за 

характером функцій системи поділяються на спеціалізовані (мають єдине 

призначення), багатофункціональні (виконують кілька різних функцій у 

межах однієї структури), універсальні (характеризуються різноманітним 

набором функцій у тій самій структурі для вирішення широкого кола 

завдань, причому не завжди заздалегідь визначеного [14; 15; 168]. На підставі 

аналізу цієї класифікації систем зроблено висновок про те, що система 

формування  ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів є 

багатофункціональною.  

У світлі цього в пригоді стали висновки О. В’язової, яка зазначає, що 

функціональними компонентами педагогічної системи є базові зв’язки між 
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вихідним станом її структурних елементів та кінцевим очікуваним 

результатом. При цьому зміст функціональних компонентів під впливом 

здійснення цілеспрямованого педагогічного впливу зазнає відповідних змін. 

Під час проведення дослідження авторка дійшла висновку, що педагогічна 

система в сучасних умовах розвитку суспільства реалізує низку різних 

важливих функцій. 

Так, першою з них є інтерсоціальна, пов’язана з об’єктивними 

закономірностями макросоціального розвитку суспільства (глобалізація 

економіки й культури, актуалізація екологічних і демографічних проблем), з 

розвитком інтерсоціальної активності особистості. Як стверджує дослідниця, 

ця функція передбачає формування в особистості тих якостей та 

властивостей, що забезпечують використання її творчого потенціалу для 

розв’язання глобальних проблем людства, упровадження у свідомість членів 

суспільства нових моральних, поведінкових і світоглядних стандартів праці, 

побутової, виробничої, управлінської поведінки, високого рівня соціальної 

відповідальності. Другою функцією педагогічної системи є соціальна, що 

забезпечує підготовку молоді до життєдіяльності в суспільстві. Системна 

функція реалізується шляхом взаємопроникнення та взаємозв’язку всіх 

компонентів системи. Ця функція проявляється в інтегративному поєднанні 

теоретичних і практичних знань суб’єктів навчання, змістової та 

процесуальної сторін освітнього процесу [39].        

За О. В’язовою, прогностична функція педагогічної системи зумовлює 

стратегію її подальшого розвитку, взаємодії із зовнішніми факторами 

навколишнього середовища, із загальними соціально-економічними умовами 

розвитку суспільства. Зазначена функція забезпечує включення в освітній 

процес прогностичної інформації для визначення довгострокової 

перспективи формування кожної особистості в умовах безперервної освіти, 

коригування моделі її діяльності на підставі випереджального розв’язання 

теоретико-методологічних проблем. Науково-дослідна функція системи 
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пов’язана з визначенням навчально-пізнавальних потреб суб’єктів навчальної 

діяльності, дослідженням факторів оптимізації функціонування зазначеної 

системи. Своєю чергою, її інформаційна функція спрямована на забезпечення 

трансляції суб’єктам педагогічної взаємодії необхідних знань та професійно-

особистісного досвіду вчителів [39].        

О. В’язова також зазначає, що методична функція системи спрямована 

на створення та реалізацію вчителями в освітньому процесі сучасного 

методичного забезпечення, що дозволяє підвищити його ефективність. 

Технологічна функція системи забезпечує ефективне використання в процесі 

реалізації розробленої системи сучасних освітніх технологій. На думку 

авторки, мотиваційна функція системи пов’язана з  вивченням потреб учнів 

(мотиви, установки, інтереси) і стимулюванням їх до подальшого просування 

визначеним освітнім маршрутом, тобто із забезпеченням індивідуального 

педагогічного супроводу кожному суб’єктові освітнього процесу. О. В’язова 

також стверджує, що управлінська функція педагогічної системи спрямована 

на реалізацію ефективного механізму (з наявністю зворотного зв’язку) 

управління розробленою системою [39].        

Іншу точку зору щодо основних функцій педагогічної системи 

висловила О. Левіт. На її думку, основними функціями цієї системи є такі: 

орієнтаційна, розвивальна, ціннісна, коригувальна, освітня, виховна, 

соціалізаційна [110, с. 24].       

У результаті аналізу наукової літератури також встановлено, що 

системи поділяються за характером розвитку – на стабільні й ті, що 

розвиваються; за ступенем організованості – на добре організовані й погано 

організовані (дифузні); за складністю поведінки – на автоматичні, 

самоорганізовувані, передбачувані й перетворювальні [14; 168]. На підставі 

врахування цих характерних ознак педагогічних систем визначено, що 

система  формування  ключових компетентностей в інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 
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належить до розвивальних, добре організованих, самоорганізовуваних 

систем.  При цьому слід ураховувати, що не тільки сама система належить до 

синергетичних, а й кожен суб’єкт педагогічної взаємодії теж являє собою 

живу самоорганізовувану систему. Тому від педагогів вимагають створити в 

освітньому процесу оптимальні умови для розвитку й саморозвитку кожного 

школяра, забезпечити успішність його навчання й виховання.  

У світлі цього в пригоді стали висновки О. Усольцева, який вважає, що 

для активізації процесу саморозвитку учнів, підвищення результативності їх 

навчання й виховання вчителі мають забезпечувати ефективний педагогічний 

вплив на формування особистості в трьох напрямах: на мотиваційну сферу 

школярів, яка виконує роль пускового механізму й постійної рушійної сили 

їхніх внутрішніх та зовнішніх змін; на когнітивно-репрезентативні структури 

мислення, які значною мірою зумовлюють формування в учня його 

індивідуальної картини світу, а як наслідок – на позиціонування підлітком 

себе в соціумі; на соціальну сферу, що визначає функціонування людини як 

члена суспільства, тобто як соціальної істоти [216, с. 5]. 

Як з’ясовано, у науковій літературі за характером структури 

управління розрізняють централізовані й децентралізовані системи. Загалом 

вважається, що педагогічна система загалом є централізованою [14; 93; 168]. 

Проте в дослідженні зроблено висновок про те, що успішне функціонування 

педагогічної системи й зокрема системи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

вивчення суспільствознавчих предметів передбачає оптимальне поєднання 

двох протилежних процесів: централізації й децентралізації в управлінні 

системою.   

Слід також зауважити, що за призначенням системи поділяються на 

виробничі, обслуговувальні й керівні, тобто системи управління. Як свідчить 

аналіз наукової літератури, педагогічна система за цією ознакою належить до 

класу систем управління. У цьому ракурсі доцільно уточнити, що з точки 
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зору статики педагогічна система є соціальною організацією, а з точки зору 

динаміки – системою управління. При цьому статика дає змогу адекватно 

визначити й описати цілі педагогічної системи, а динаміка – механізм їх 

досягнення за допомогою феномена управління, яке зводиться до 

цілеспрямованого впливу на діяльність учнів із боку вчителів і керівництва 

навчальним закладом загалом. Отже, сутність педагогічної системи 

виявляється насамперед через феномен управління. Слід також зауважити, 

що для забезпечення ефективного функціонування педагогічної системи 

необхідно оптимізувати як її статичну складову (це вимагає здійснення 

оптимального відбору компонентів та встановлення зв’язків між ними), так і 

динамічну, тобто обґрунтувати результативність методики для реалізації цієї 

системи [26; 48; 182; 210; 211; 219; 236].   

У контексті порушеної проблеми доцільно також уточнити, як 

корелюють між собою поняття «педагогічна система» та «педагогічний 

процес». Зокрема, у науковій літературі зазначено, що педагогічний процес 

слід сприймати як набір станів педагогічної системи, що відповідає 

«упорядкованій неперервній чи дискретній зміні деякого параметра, який 

визначає характеристики (властивості) системи» [4, с. 140–141]. Цей 

послідовний набір станів системи також називають поведінкою системи [4; 

189; 190]. Г. Александров, Н. Іванкова, Н. Тимошкіна та Т. Тшиєва 

стверджують, що педагогічний процес можна визначити як процес, що 

реалізується в межах педагогічної системи та відображає ті зміни, які 

відбуваються в керованому об’єкті (учні) та оцінюються такими 

показниками, як «якість засвоєння знань, умінь, навичок, показники 

розумового розвитку, показники вихованості» [4, с. 141] та ін.      

У світлі порушеної проблеми дослідження доцільно зауважити, що 

педагогічну систему можна досліджувати в статиці та в динаміці. 

Педагогічний процес відображає систему в динаміці її розвитку, він 

породжується взаємодією компонентів педагогічної системи та 



307 
 

 

характеризується певними функціональними й інтегральними властивостями. 

Отже, функціонування педагогічної системи виявляється й реалізується у 

вигляді певного педагогічного процесу, розгорнутого в часі, відображаючи її 

саморух і зміни під впливом мінливих педагогічних обставин. З огляду на це 

правильно з наукової точки зору спроектована й реалізована система 

забезпечує здатність відповідного педагогічного  процесу до саморегуляції в 

певних межах. Своєю чергою, педагогічний процес знаходить утілення в діях 

його учасників як суб’єктів взаємодії та проявах інших елементів 

педагогічної системності. Слід також відзначити, що будь-яка педагогічна 

система постає та функціонує з метою забезпечення оптимального перебігу 

педагогічного процесу [4; 11; 53; 62; 216]. 

Важливо зауважити, що ефективність системи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів значною мірою залежить від 

правильного визначення структурних компонентів цієї системи. У світлі 

цього доцільно проаналізувати думки науковців щодо структури педагогічної 

системи.  

Як установлено, більшість дослідників (Г. Александров, І. Амінов,  

М. Давидов, Н. Іванкова, І. Радченко, С. Поляков, Н. Тимошкіна, Т. Тшиєва) з 

невеликими відмінностями визначають такі структурні компоненти 

педагогічної системи: суб’єкти педагогічного процесу (учні й учителі), зміст 

освіти (зазвичай регламентується відповідними навчальними  планами та 

програмами), засоби навчання й виховання (у найзагальнішому трактуванні – 

умови навчання й виховання), зв’язки й відношення між цими елементами, 

які реалізуються у вигляді методів і прийомів, організаційних форм навчання 

й виховання, а також різних форм і видів спілкування між учителем та 

учнями, учнів між собою, ставлення учнів до змісту й засобів навчання та 

виховання [4; 54]. 
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Схожі ідеї висловлюють І. Ісаєв, В. Сластьонін та Є. Шиянов. За 

висновками цих авторів, педагогічна система містить такі компоненти: 

педагоги й вихованці (суб’єкти), зміст освіти й матеріальна база (засоби) 

[192, с. 131]. В.  Беспалько визначає педагогічну систему як сукупність таких 

складових: учні, учителі (або технічні засоби навчання), цілі виховання 

(загальні й часткові), зміст освіти, процеси навчання й виховання, методи та 

форми здійснення освітнього процесу [14, с. 7]. О. Ковальов стверджує, що 

основними компонентами педагогічних систем є такі: учні як учасники 

педагогічного процесу; накопичені людством знання (суспільна культура) як 

предмет цього процесу; сукупність семіотичних структур, за допомогою яких 

здійснюється кодування й накопичення потрібної інформації; педагоги, які в 

процесі трансляції наукового знання роблять його доступним для засвоєння 

школярами; компоненти управління: сукупність необхідних «фільтрів»  

(програми, підручники, посібники) для визначення відповідного змісту 

освіту; способи досягнення поставлених цілей – засоби, форми й методи 

педагогічної взаємодії; виконання педагогами низки специфічних функцій, 

основною з-поміж яких є управління педагогічною системою [93, с. 15–16].        

У дослідженні також встановлено, що в науковій літературі 

запропоновані різні підходи щодо визначення компонентів (підсистем) 

науково-методичної системи як різновиду педагогічної системи. Так, 

І. Шумілова виокремлює в цій системі такі компоненти-підсистеми: цільову 

(мета та завдання науково-методичної системи); змістову, або структурно-

функціональну (структурні компоненти й функції новоутворення, що має 

бути сформоване в суб’єктів освітнього процесу шляхом реалізації зазначеної 

системи), технологічну (технологія формування цього новоутворення); 

результативну (діагностика результатів його сформованості) [232, с. 257].        

В. Ушмарова вважає за доцільне виокремити в науково-методичній 

системі такі компоненти: цільовий, концептуальний, змістово-

процесуальний, контрольно-коригувальний та оцінно-результативний [217, 
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с. 292]. За висновками Т. Щебликіної, науково-методична система об’єднує в 

собі такі блоки: концептуально-цільовий (методологічні підходи, мета, 

завдання, принципи, функції системи), організаційно-проектувальний 

(структура та зміст навчальних досягнень суб’єктів освітнього процесу, 

організаційно-дидактичні умови реалізації моніторингу цих досягнень), 

змістово-технологічний (суб’єкти, об’єкти, технологія здійснення 

моніторингу) [243, с. 229].  

Під час проведення дослідження в пригоді також стали висновки 

Г. Маршанової, яка розробила методичну систему формування 

загальнонавчальних умінь. Ця система включає такі компоненти: цільовий 

(розглядає формування та розвиток загальнонавчальних умінь школярів як 

пріоритетну мету навчання); змістовий (включає інформацію, що сприяє 

підвищенню мотивації, застосуванню різних видів навчальної діяльності, 

реалізації міжпредметного перенесення знань, а також інформації про 

способи навчальної діяльності під час виконання певних освітніх завдань); 

методичний (забезпечує залучення школярів до виконання різних видів 

навчальної діяльності, які відбирають на підставі виявлення взаємозв’язку 

між її різними видами, визначеними загальнонавчальними вміннями); 

діагностичний (передбачає виконання моніторингу розвитку 

загальнонавчальних умінь та організацію рефлексивної діяльності учнів на 

підставі здійснення ними самодіагностики та взаємодіагностики) [130, с. 5]. 

Зазначимо, що особливий інтерес у контексті проведеного дослідження 

становлять наукові праці, у яких презентовано авторські науково-методичні 

системи формування компетентностей в суб’єктів навчання, зокрема 

ключових компетентностей в учнів школи. Так, А. Кириллов дійшов 

висновку, що методична система формування компетентностей особистості 

може бути представлена сукупністю таких взаємопов’язаних компонентів: 

цільового, змістовного, інструментально-технологічного, контрольно-

регулювального та оцінно-результативного [88, с. 21]. 
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У подальшому дослідженні враховано також науково-методичний 

доробок М. Зуєвої. Зокрема, у своїй науковій праці вона представила 

авторську методичну систему формування ключових компетентностей учнів, 

що містить такі компоненти: мету педагогічного процесу та принципи його 

здійснення, зміст освіти, умови організації педагогічного процесу, методи та 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності школярів, засоби 

навчання, організацію процесу контролю здобутих результатів, особливості 

організації позаурочної діяльності учнів [77, с. 25–27].    

На підставі врахування проаналізованих основних властивостей 

педагогічної системи, визначених раніше сутності та змісту ключових 

компетентностей школярів і виявленої специфіки їх формування у 

високоздібних учнів підліткового віку було зроблено висновок, що система 

формування  ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 

складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільового, 

структурно-змістового, формувально-функціонального, критеріально-

результативного.  

Ця система представлена на рис. 4.1 та відображена в авторських 

публікаціях [207; 208]. При цьому, відповідно до поглядів науковців 

(В. Анісімов, А. Галімов, О. Грохольська, Р. Охрімчук, М. Никандров, 

П. Підкасистий, Є. Рацапевич, І. Шумілова [7; 42; 154; 197; 231; 232] та ін.) 

щодо розкриття механізмів формування людини як соціальної істоти, у 

дисертації під поняттям «формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів» розуміється організація процесу 

комплексного оволодіння цими школярами компонентами ключових 

компетентностей на основі опанування навчального змісту освітньої галузі 

«Суспільствознавство» за допомогою послідовної реалізації вказаних блоків 

розробленої системи. 
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Рис. 4.1 Система формування ключових компетенитностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання  суспільствознавчих предметів  

Мета: забезпечення сформованості ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання   

суспільствознавчих предметів 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи: науковості, урахування вікових та індивідуальних особливостей, 

практичної спрямованості навчання, диференціації навчання, оптимального 

поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю школярів, 

забезпечення об’єктивного діагностування навчальних досягнень учнів.   

 

 

 

Завдання: формування в учнів мотивів, прагнень, знань, особистісних 

якостей і цінностей, необхідних для успішної реалізації ключових 

компетентностей  
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Структурні компоненти ключових компетентностей учнів 

мотиваційно-цільовий 

(сформованість мотивів з ово-

лодіння певною діяльністю;  

постановка цілей щодо  

досягнення результату)  

когнітивно-процесуальний 

(інтегративна сукупність 

знань та вмінь, необхідних 

для здійсненя певної 

діяльності)  

особистісно-ціннісний 

(сформованість 

визначених особис-
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Етапи технології формування ключових компетентностей учнів 

організаційно-мотиваційний 

(створення  необхідних матеріа-

лів; розвиток мотивів з оволодін-

ня ключовими компетентностями, 

ціннісного ставлення до них   

дієво-процесуальний 

(формування в учнів 

визначених знань,  

умінь, особистісних 

якостей) 

 

контрольно-коригувальний 

(визначення рівня сформова-

ності ключових компетент-

ностей, за потреби внесення в 

освітній процес потрібних змін) 

 
Педагогічний інструментарій (методи: бесіди, лекції; навчальні вправи тощо; 

форми: урок, КВК, вікторини, олімпіади тощо; засоби: навчальні підручники, дидак-

тичні матеріали, нормативні документи, що визначають вимоги до шкільної освіти)   

Педагогічні умови (забезпечення спеціальної підготовки учителів 

суспільствознавчих предметів до формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи; активне застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування ключових 

компетентностей школярів; залучення високоздібних учнів до здійснення ними 

самомоніторингу сформованості ключових компетентностей) 
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Критерії й показники сформованості в учнів ключових компетентностей 

Очікуваний результат: сформованість ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи  

Науково-методологічні підходи (системний, синергетичний, особистісно-

діяльнісний, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічний, партисипативний); 

функції системи (мотиваційна, соціалізаційна, ціннісно-орієнтовна, навчальна, 

виховна, прогностична, управлінська, науково-дослідна, інформаційна, 

методична, технологічна, контрольно-коригувальна); завдання: формування в 

учнів мотивів, прагнень, знань, особистісних якостей і цінностей, необхідних для 

успішної реалізації кожної з цих компетентностей 

мотиваційно-ціннісний 

(розвиненість мотивів щодо ово-

лодіння ключовими компетент-

ностями, характер ціннісного 

ставлення до них та процесу 

оволодіння ними) 

 

знаннєво-діяльнісний 

(сформованість знань та 

вмінь, що входять до 

складу визначених 

ключових  компетент-

ностей) 

 

особистісно-рефлексив-

ний (сформованість осо-

бистісних якостей, потріб-

них для прояву ключових 

компетентностей, адек-

ватність їх самооцінки) 

 Рівні сформованості ключових компетентностей: високий, середній, низький   

Очікуваний результат: сформованість ключових компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів основної школи  
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4.2 Характеристика структурних блоків системи формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної 

школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів 

4.2.1 Концептуально-цільовий блок системи  

У рамках наукового пошуку визначено, що концептуально-цільовий 

блок системи формування ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи під час навчання суспільствознавчих предметів 

відображає визначені в попередньому тексті праці науково-методологічні 

підходи до здійснення дослідження, основні функції розробленої системи 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів, а також 

мету, завдання та принципи реалізації процесу формування цих 

компетентностей у школярів. Зокрема, даний аспект роботи відображено в 

авторській  публікації [203]. 

Як було раніше уточнено в тексті представленої наукової роботи, 

дослідження проблеми формування ключових компетентностей 

високоздібних учнів середніх класів у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів здійснювано на засадах таких науково-методологічних підходів:  

- системний (передбачає врахування наявних відношень та 

закономірних зв’язків між структурними компонентами системи формування 

ключових компетентностей учнів, а також із зовнішнім середовищем);  

- синергетичний (забезпечує сприйняття створеної системи та її 

структурних компонентів, зокрема кожного школяра як відкритої живої 

системи, що перебуває в стані активного саморозвитку);  

- особистісно-діяльнісний (акцентує увагу на тому, що формування 

ключових компетентностей відбувається в процесі активної усвідомленої 

навчальної діяльності учнів як автономних суб’єктів та унікальних 

особистостей);  
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- аксіологічний (спонукає школярів усвідомлювати самоцінність 

кожної особистості та значущість ключових компетентностей у її 

самореалізації); 

- компетентнісний (мобілізує учасників освітнього процесу до 

засвоєння ключових компетентностей); 

- акмеологічний (зумовлює створення оптимальних передумов для 

розкриття особистісного потенціалу кожного обдарованого учня);  

- партисипативний (вимагає здійснення педагогічної взаємодії на 

основі виявлення вчителем та школярами толерантності й взаємоповаги). 

Зазначимо, що під час проектування концептуально-цільового блока 

системи формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі вивчення суспільствознавчих предметів  

ураховувались також визначені вище загальні функції педагогічної системи.  

Окрім того, теоретичні засади для розробки поданого блока системи 

становлять виявлені вченими функції суспільствознавчої освіти [20–22; 76; 

224]. У світлі цього в пригоді стали висновки В. Ципко про те, що на підставі 

врахування конкретизованих у державних стандартах та навчальних 

програмах вимог метою цієї освіти є підготовка молоді в процесі вивчення  

суспільствознавчих предметів до повноцінного виконання нею суспільної 

ролі громадянина України, формування особистості як активного суб’єкта 

суспільно-політичних та економічних відносин, який характеризується 

наявністю стійких світоглядних і суспільних орієнтирів та життєвих 

принципів, а також проявом громадянської активності [224, с. 26–27]  

Як вважають А. Зорін і В. Ципко, основними функціями  

суспільствознавчої освіти є такі: соціалізаційна (сприяє інтеграції молодої 

людини в суспільство шляхом засвоєння відповідних елементів культури, 

соціальних норм та цінностей); ідеологічна (пов’язана з трансляцією 

суб’єктам освітнього процесу визначеної на державному рівні системи 

цінностей і текстів у широкому розумінні цього слова); розвивальна 
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(орієнтована на всебічний розвиток особистості, формування в неї широкого 

кола знань та інтересів, що виходять за межу обов’язкової загальноосвітньої 

підготовки); практична (забезпечує засвоєння людиною знань та навичок, 

потрібних для виконання нею різних видів суспільно корисної діяльності) 

[76; 224].  

Як стверджують автори двох розроблених у різний час концепцій 

суспільствознавчої освіти в школі Л. Боголюбов, А. Кінкулькін, Л. Іванова та 

Ю. Авер’янов, ця освіта спрямована на виконання таких функцій: у царині  

діяльності: орієнтування в основних видах соціальної активності, 

формування знань, необхідних і достатніх для виконання типових видів 

діяльності кожного громадянина, усвідомлення особистих і соціальних 

можливостей їх здійснення; у сфері  спілкування: збагачення змісту та форм 

спілкування, розкриття соціальних норм, що регулюють взаємодію людей, 

розвиток умінь спілкування; у царині самосвідомості: формування образу 

власного «Я» як активного суб’єкта діяльності, осмислення своєї соціальної 

приналежності, власних соціальних ролей, формування самооцінки та 

здатності до саморегуляції [21; 22].  

На підставі викладеного зроблено висновок про те, що сучасна 

суспільствознавча освіта здійснює такі провідні функції: соціалізаційну 

(сприяє соціалізації учнів, забезпечує їх інтеграцією в різні сфери 

суспільного життя); навчальну (забезпечує оволодіння школярами знаннями, 

уміннями, компетентностями, необхідними для успішної життєдіяльності в 

сучасному суспільстві); розвивальну (сприяє різнобічному розвитку 

особистості, удосконаленню її розумових та інших здібностей); виховну 

(сприяє формуванню світогляду молодої людини, оволодінню нею соціально 

значущими якостями).  

Під час створення концептуально-цільового блока представленої 

системи формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 
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ураховано також визначені в науковій літературі основні функції ключових 

компетентностей. При цьому в дослідженні ми зважали на те, що ключові 

компетентності реалізують як загальні для всіх груп компетентностей 

функції, так і специфічні. У світлі цього зауважимо, що в попередніх 

розділах представленої наукової праці було окреслено такі загальні функції 

компетентності як особистісного феномена: розвивальна, мотиваційно-

спонукальна, гуманістично-аксіологічна, гностична, емоційно-вольова, 

діяльнісна, діагностично-корекційна, орієнтаційна, адаптаційна, 

прогностична.  

Як визначено на підставі врахування теоретичних положень різних 

науковців (С. Горяча, А. Хуторський та ін.), специфічними функціями 

ключових компетентностей є те, що вони: визначають соціальні потреби у 

формуванні школярів як гідних громадян, підготованих до реалізації 

діяльності в різних сферах сучасного суспільства; є передумовою для 

реалізації особистісних потреб, інтересів та  сенсів школярів у навчальній 

діяльності, засобом подолання їх відчуження від освіти; визначають реальні 

об’єкти дійсності для цільового комплексного застосування школярами 

знань, умінь і способів діяльності; сприяють накопиченню учнями досвіду з 

різних видів діяльності, необхідного для формування в них здатності та 

практичної підготованості до взаємодії з реальними об’єктами  дійсності; 

будучи частиною змісту різних навчальних предметів та освітніх галузей, 

визначають метапредметні елементи змісту освіти; поєднують теоретичні 

знання школярів з їх практичним використанням для вирішення конкретних 

завдань; визначають інтегральні характеристики якості освітньої підготовки 

школярів, виконують роль засобів організації комплексного особистісно 

й  соціально значущого її контролю [49; 222; 223]. 

Зауважимо, що всі визначені групи функцій узгоджуються між собою. 

На підставі викладеного визначено, що основними функціями системи  
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формування  ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі вивчення суспільствознавчих предметів є такі: 

- мотиваційна (забезпечує усвідомлення вчителями та самими 

високоздібними учнями середніх класів важливості формування в них 

ключових компетентностей); 

- соціалізаційна (передбачає підготовку школярів до життєдіяльності в 

сучасному динамічно змінному суспільстві);  

- ціннісно-орієнтовна (визначає соціально значущі цінності, які мають 

інтеріоризувати здібні школярі);  

- навчальна (вимагає опанування учнями всіх компонентів визначених 

ключових компетентностей); 

- виховна (активізує стимулювання опанування високоздібними 

підлітками соціально значущих якостей, необхідних для засвоєння та 

виявлення ключових компетентностей);  

- прогностична (пов’язана з визначенням стратегії подальшого 

розвитку системи, її взаємодії з навколишнім середовищем на шляху 

досягнення поставленої мети, а також прогнозуванням подальшого розвитку 

кожного учня, його поточних успіхів в оволодінні ключовими 

компетентностями та  педагогічними способами їх досягнення); 

- управлінська (зумовлює створення й реалізацію ефективного 

механізму управління розробленою системою); 

- науково-дослідна (вимагає визначення динаміки змін 

у сформованості індивідуальних навчально-пізнавальних потреб, 

інтелектуальних здібностей та ключових компетентностей учнів під час 

здійснення освітнього процесу, вивчення факторів оптимізації 

функціонування зазначеної системи); 

- інформаційна (проявляється в отриманні всіма учасниками 

освітнього процесу необхідної поточної інформації для ефективного 
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засвоєння школярами ключових компетентностей у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів);  

- методична (передбачає створення та впровадження на практиці 

сучасного науково-методичного і дидактичного забезпечення процесу 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання вказаних предметів);  

- технологічна (забезпечує активне використання в процесі 

формування цих компетентностей у високоздібних учнів середніх класів 

основної школи сучасних освітніх технологій); 

- контрольно-коригувальна (передбачає здійснення постійного 

контролю отриманих поточних результатів в опануванні учнями ключових  

компетентностей у процесі навчання суспільствознавчих предметів, внесення 

за необхідності в цей процес адекватних своєчасних змін).   

Під час розробки системи враховано також висновки науковців 

(І. Ісаєв, В. Ксенофонтов, Н. Ніжнєва, Н. Ніжнєва-Ксенофонтова, 

В. Сластьонін, Є. Шиянов) про те, що основною інтегративною властивістю 

педагогічного процесу як динамічної системи є його здатність до виконання 

соціально обумовлених функцій [146; 147; 192]. 

Визначені вище функції проектованої системи стали основою для 

формулювання її мети. Уточнимо, що в науковій літературі під метою 

розуміють ідеальний предмет усвідомленого чи неусвідомленого прагнення 

суб’єкта; передбачення у свідомості результату, на здобуття якого 

спрямовано діяльність людини чи групи людей; наперед заданий результат, 

спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною 

потреби; багаторівневе явище, що внутрішньо притаманне педагогічно 

інтерпретованому соціальному досвіду та в явному або неявному вигляді 

існує в засобах і в діяльності учнів та вчителів та функціонує на рівні її 

усвідомлення й реалізації; результат цілепокладання, планований підсумок 

подальшої діяльності суб’єкта [24; 44; 46; 47; 146; 179; 192; 233].  
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У дослідженні в пригоді також стали теоретичні положення науковців 

(М. Бурда, О. Вашуленко, О. Глобін, Т. Хмара), представлені в розробленій 

ними Концепції реалізації компетентнісного підходу. Як підкреслюють 

автори, процес цілепокладання в галузі освіти має кілька важливих аспектів, 

а саме: визначення мети діяльності вчителем; процес привласнення 

(інтеріоризації) учнями цілей, які задав педагог; процес самостійного 

визначення школярами власних (внутрішніх) цілей (цей процес є первинним 

по відношенню до інтеріоризації учнями зовнішньо поставлених цілей) [44, 

с. 6]. 

Л. Астахова, Є. Мисечко, О. Мисечко відзначають, що під час 

формулювання цілей навчання важливо керуватися такими вимогами, що 

випливають із положень загальної теорії управління, психології й дидактики: 

1) реальність поставлених цілей, їх відповідність наявним в учнів базовим 

знанням; необхідність доведення педагогом змісту попереднього досвіду 

школяра до того рівня, який є достатнім для успішного досягнення 

сформульованих  цілей (адже якщо цілі є нереальними, явно завищеними, це 

призводить до  «самовідключення» учнів від їх досягнення). Окрім того, 

поставлені цілі мають бути орієнтовані на розвиток розумових здібностей, 

пізнавальної активності особистості на підставі врахування її навчальних 

можливостей у зоні найближчого розвитку, тобто відображати перспективи 

розвитку і школярів, і педагогічного процесу загалом; забезпечення 

усвідомленості учнями сформульованих цілей, бо тільки в такому випадку 

вони стануть для школярів керівництвом до дії та зможуть бути досягнутими; 

2) гнучкість поставлених цілей, здатність змінюватися зі зміною умов 

і можливостей для їх досягнення; коректне, чітке й однозначне 

формулювання цілей, шо є необхідною передумовою для успішного 

керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 3) формулювання цілей 

має передбачати чітко визначений результат навчальної діяльності учнів, а не 

констатувати тільки вид їхньої роботи [137, с. 39]. 
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За висновками В. Беспалька, діагностично сформульована мета має такі 

характеристики: створено точний опис того особистісного утворення, яке 

треба сформувати в учня,  що дозволяє однозначно відокремити це утворення 

від інших якостей та властивостей школяра; визначено науково-методичний 

інструментарій для діагностики стану цього утворення під час реалізації 

об’єктивного контролю його сформованості; виділено можливості 

вимірювання інтенсивності вияву людиною визначеного особистісного 

утворення на основі вивчення отриманих даних процедури контролю; 

створено шкалу для оцінювання стану сформованості визначеного 

особистісного утворення, що спирається на результати проведеного 

вимірювання [14, с. 31–32].  

У науковій літературі також зазначено, що в реальній освітній практиці 

основна (глобальна) мета педагогічної системи конкретизується на рівні  

підпорядкованих (локалізованих), оперативних цілей, тобто завдань 

запланованого педагогічного процесу [210; 211; 217; 233; 234]. Як уточнено, 

у межах традиційної системи шкільної освіти цілі формулювали через: зміст 

навчального матеріалу: визначення тем, понять для засвоєння школярами 

тощо (цей зміст орієнтував педагога на досягнення конкретного результату, 

але не забезпечував виокремлення етапів процесу навчання на уроці та його 

конструкцію); діяльність учителя (передбачав ознайомлення педагогом учнів 

із певним матеріалом, демонстрування ним певних наочних засобів, 

формування умовиводів тощо); внутрішні процеси розвитку 

(інтелектуальний, емоційний, особистісний) учнів: сформувати інтерес, 

розвинути пізнавальну активність, виробити вміння тощо (очікувані 

результати визначали в занадто узагальненому вигляді, тому досягнення 

деяких із цих цілей практично неможливо було проконтролювати); 

організацію навчальної діяльності учнів на уроці: їх залучали, наприклад, до 

вирішення певних завдань, виконання запропонованих  вправ,  здійснення 

самостійної роботи тощо (це стимулювало активну пізнавальну діяльність 
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школярів, проте не завжди забезпечувало досягнення ними запланованого 

результату навчання) [46; 179]. 

Як відзначається в сучасних нормативних документах у галузі освіти 

(закони України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» [72; 73] та ін.), 

трансформація освітньої парадигми зумовила формулювання принципово 

нових теоретичних положень щодо визначення результативності процесу 

навчання. На підставі компетентнісного підходу цілі навчання у сфері 

суспільствознавства визначають через інтегровані результати – конкретні 

ключові та предметні компетентності. Їх сформованість у суб’єктів навчання 

виявляється в готовності та здатності використовувати засвоєні нормативно 

визначені знання, уміння й навички під час розв’язання практичних проблем 

у відповідних сферах життєдіяльності, що задовольняє особисті й соціальні 

потреби школярів. При цьому для забезпечення можливості однозначної 

діагностики стану сформованості в учнів визначених компетентностей у 

процесі опанування галузі «Суспільствознавство» очікуваний результат 

доцільно відображати через такі категорії, як «знає, розуміє, пояснює, 

аналізує», «уміє, застосовує, регулює», «виявляє ставлення й оцінює» тощо 

[179, с. 197–198]. 

У дослідженні визначено, що в системі здійснення компетентнісно 

орієнтованої освіти в школі цілепокладання має пронизувати весь 

навчальний процес і виконувати функцію мотивування діяльності учнів. Це 

дає змогу перетворити кожного з них на активного суб’єкта педагогічної 

взаємодії та створити оптимальні передумови для виявлення й розвитку його 

природних здібностей. Отже, організація цілепокладання обов’язково має 

охоплювати діяльність учня, діяльність учителя, а також їхню спільну 

діяльність, причому в компетентнісному навчанні наголос у цілепокладанні 

зміщується  з того, чого хоче досягти вчитель, на те, що потрібно самому 

учневі. При цьому педагог має приділяти основну увагу не тільки розвитку 

здібностей учнів, а й формуванню їх як усебічно розвинених особистостей, 
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підготованих до успішної життєдіяльності в суспільстві, виробленню в дітей 

позитивної самооцінки, толерантності, емпатії, здатності розуміти  людей та 

інших важливих якостей і властивостей [44, с. 6]. 

На підставі викладених наукових положень визначено, що метою 

системи формування ключових компетентностей в інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів є 

сформованість у таких школярів указаних компетентностей. З урахуванням 

цієї мети, окреслених раніше складу ключових компетентностей та їхніх 

структурних компонентів (мотиваційно-цільовий, когнітивно-процесуальний, 

особистісно-ціннісний) було уточнено завдання як конкретизовані цілі 

реалізації зазначеної системи, що передбачають формування в учнів мотивів, 

прагнень, знань, особистісних якостей і цінностей, необхідних для успішної 

реалізації кожної з цих компетентностей: соціальної та громадянської; 

математичної; інформаційно-цифрової; спілкування державною й рідною (у 

разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; уміння вчитися 

впродовж життя; обізнаності та самовираження у сфері культури; екологічної 

грамотності та дотримання здорового способу життя; основних 

компетентностей у галузі природничих наук і технологій.  

Як було вказано раніше, концептуально-цільовий блок системи містить 

також основні принципи реалізації процесу формування ключових 

компетентностей під час навчання суспільствознавчих предметів. Для їх 

визначення враховувано точки зору з цього питання різних фахівців.  

Зокрема, у ході дослідження ми керувалися думкою розробників 

Концепції змісту освіти для європейського виміру України (С. Кобернік, 

Н. Кузьміна, О. Овчарук, Л. Паращенко, Ф. Степанов, І.  Тараненко), згідно з 

якою процес навчання учнів в умовах євроінтеграції України в європейський 

освітній простір має базуватися на таких загальнопедагогічних і дидактичних 

принципах: гуманізму (виявляється у створенні сприятливих умов для 

гармонійного розвитку творчої особистості як суб’єкта демократичного 
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європейського співтовариства; у забезпеченні співвіднесення освітніх вимог 

із можливостями та здібностями школярів); демократичності (передбачає 

здійснення взаємодії між суб’єктами навчання на основі виявлення 

взаємоповаги; варіативність вибору змісту, методів і форм здійснення цього 

процесу; діалогічний характер освіти, створення атмосфери довіри; 

формування в кожної особистості вмінь конструктивно взаємодіяти із 

суспільством, зокрема з європейським співтовариством та його провідними 

структурами); науковості (вимагає розробки базових нормативних 

документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку 

науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної 

картини світу); практичної спрямованості (означає орієнтацію змісту 

навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями 

теоретичних знань і вмінь у різних галузях діяльності; формування в 

школярів умінь самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають 

у суспільстві, приймати самостійні рішення та діяти в правовому полі); 

наступності та безперервності (урахування в навчальному процесі вимог 

національної освітньої політики та чинного законодавства; наявних 

навчальних планів і програм; забезпечення послідовності між різними 

ланками (початковою, основною, старшою) шкільної освіти з урахуванням 

вікових особливостей школярів); полікультурності (наповненість 

навчального матеріалу ідеєю універсальності прав людини та 

етнокультурного розмаїття, правової рівності національних культур; 

виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до 

представників інших культур, пошани до своєї національної самобутності в 

контексті загальноєвропейської та світової культури); інтегрованості, або 

міждисциплінарності (важливість урахування  наявних зв’язків між базовими 

шкільними предметами, насамперед такими, як історія, право, географія, 

економіка, світова культура) [98]. 
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Зазначимо, що під час створення системи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі    

навчання суспільствознавчих предметів враховано також загальні принципи 

організації та функціонування методичної системи навчання цих предметів. 

За В. Ципко, це такі принципи: науковості (педагоги мають викладати молоді 

наукове знання, основними ознаками якого є об’єктивність, істинність, 

систематизованість і несуперечливість); зв’язку теорії з практикою 

(викладання суб’єктам навчання теоретичних положень суспільствознавчих 

предметів необхідно пов’язувати з практикою як критерієм їхньої істинності 

й результатом практичного застосування); забезпечення усвідомленості, 

активності й самостійності учасників навчального процесу (вони мають бути 

не пасивними об’єктами, а свідомими й активними суб’єктами цього 

процесу); поєднання особистістю індивідуального пошуку знань із 

навчальною роботою в колективі (використання разом з індивідуальною 

самостійною роботою різних форм групових занять, а також інтерактивних 

методів навчання); оптимального добору у викладанні теоретичного та 

наочного матеріалу (передбачає активізацію абстрактного мислення людини  

з опорою на наочні засоби навчання); доступності наукових знань 

(викладання навчальної інформації з урахуванням навчальної підготованості 

учасників освітнього процесу) [224, с. 267–268]. 

Значний інтерес під час проведення дослідження становили також 

наукові ідеї Н. Журавльової й Л. Шкериної, які визначили такі основні  

принципи формування ключових компетентностей у суб’єктів навчання: 

доцільності (формування в особистості зазначених компетентностей має 

відбуватися не на шкоду її предметній підготовці); послідовності 

(формування ключових компетентностей передбачає послідовний розвиток в 

учасників освітньої взаємодії кожного компонента компетентності 

відповідно до її складу); неперервності (формування ключових 

компетентностей має відбуватися протягом усього терміну навчання людини 
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в закладі освіти); інтегративності (забезпечення опанування суб’єктами 

навчання ключових компетентностей має передбачати виділення наявних 

інтегративних зв’язків між цими компетентностями); усвідомленості й 

активності (опанування ключових компетентностей вимагає 

цілеспрямованого й активного включення в цей процес самої особистості, а 

також забезпечення усвідомленого розуміння того, що ці компетентності 

дійсно знадобляться їй у подальшому житті) [68, с. 32]. 

У процесі наукового пошуку в пригоді стали також думки науковців 

(М. Бурда, О. Вашуленко, О. Глобін, Т. Хмара) щодо принципів відбору 

змісту навчання математики в основній школі та його реалізації в навчальних 

програмах і підручниках у межах компетентнісної освіти, оскільки 

встановлено, що переважна більшість указаних принципів поширюється й на 

викладення інших навчальних предметів у школі. Наведемо перелік цих 

принципів: 

- принцип пріоритету розвивальної функції навчання (зміщення 

в навчальному змісті  акценту зі збільшення обсягу інформації, призначеної 

для засвоєння учнями, на вироблення в них умінь її використовувати для 

досягнення певних цілей); 

- принцип наступності змісту (курс кожного предмета для учнів 

основної школи логічно продовжує реалізацію завдань відповідного профілю 

освіти учнів, розпочатої в молодших класах, розширюючи й поглиблюючи ці 

завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів); 

- принцип відповідності освітній галузі (компетентнісна орієнтація 

змісту передбачає врахування під час його відбору структури й рівнів 

навчальної діяльності учнів у відповідній освітній галузі); 

- принципи науковості та прикладної реалізованості (комп’ютеризація 

й розвиток інформаційних мереж, автоматизованих інформаційних систем 

висуває специфічні вимоги до стилю мислення людини, а отже, і до змісту 

матеріалу з різних  шкільних предметів);   
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- принцип діяльнісного підходу до навчання (необхідною умовою 

формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, що  

передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична направленість 

цього процесу); 

- принцип диференційованої реалізованості (передбачає здійснення 

двох видів диференціації: за рівнями програмових вимог до навчальної 

підготовки учнів у відповідній освітній галузі й за змістом певних 

навчальних курсів: загальноосвітнього, поглибленого, за вибором, 

факультативного); 

- модульний принцип відбору змісту (ураховує, що навчальна 

програма містить набір тем (модулів), з яких учитель будує курс з певного 

навчального предмета, причому цей курс включає інваріантну складову, 

тобто обов’язкові теми для вивчення учнями, та варіативну складову, тобто 

теми додаткової частини програми, з-поміж яких педагог на свій розсуд може 

відібрати певний матеріал для розгляду, зважаючи на рівень підготовки учнів 

класу, їхні здібності та інтереси) [44, с. 6–7]. 

З урахуванням теоретичних положень науковців та результатів 

власного дослідження зроблено висновок про те, що формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

навчання суспільствознавчих предметів вимагає дотримання певних 

принципів як сукупності провідних теоретичних положень і вимог щодо 

здійснення навчання, як визначальних орієнтирів, що спрямовують цей 

процес на опанування учнями окреслених компетентностей. Під час 

проведення дослідження визначено, що система цих принципів охоплює такі: 

принцип науковості (забезпечення відповідності навчального процесу за 

організацією та змістом останнім науковим досягненням); принцип 

урахування вікових та індивідуальних особливостей інтелектуально здібних 

учнів середніх класів (формування ключових компетентностей з опертям на 
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високі індивідуальні здібності школярів та вікові особливості підлітків); 

принцип практичної спрямованості навчання (залучення здібних школярів до 

різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 

діяльності, зміщення акценту в освітньому процесі зі збільшення обсягу 

інформації, призначеної для засвоєння учнями, на формування в них умінь 

самостійно її здобувати, опрацьовувати й використовувати на практиці); 

принцип диференціації навчання (диференційована реалізованість навчання за 

різними ознаками); принцип оптимального поєднання педагогічного 

керівництва з ініціативою та самодіяльністю школярів (поступова зміна 

ролі вчителя – його перетворення з керівника на модератора, консультанта в 

навчальній діяльності учнів; стимулювання розвитку самостійності 

й відповідальності школярів за її результати, їх спонукання до активного 

співробітництва, взаємодії, комунікації, здійснення самоконтролю й  

рефлексії); принцип забезпечення об’єктивного діагностування навчальних 

досягнень учнів (вимагає застосування не традиційних попредметних, 

а комплексних критеріїв, що дають змогу визначити рівень сформованості 

ключових компетентностей школярів). Уточнимо, що це питання розкрито в 

авторській  публікації [239]. 

 

4.2.2 Структурно-змістовий блок  

Під час проведення дослідження визначено, що структурно-змістовий 

блок відображає змістове наповнення структурних компонентів ключових 

компетентностей, які мають засвоїти інтелектуально здібні учні основної 

школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів. Тому на підставі 

врахування наведених раніше складу компетентності та переліку ключових 

компетентностей доцільно схарактеризовано структуру та зміст кожної з них.  

Зокрема, у попередньому тексті наукової праці визначено, що 

суспільствознавчі предмети мають значні можливості щодо формування в 

інтелектуально здібних учнів середніх класів соціальної та громадянської 
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компетентностей. Для уточнення авторської точки зору щодо змістового 

наповнення структурних компонентів указаних компетентностей було 

проаналізовано позиції різних науковців із цього питання.  

Так, Н. Даценко стверджує, що соціальна компетентність особистості 

об’єднує в собі: 1) когнітивний компонент (розвиненість соціального 

інтелекту, дивергентного та творчого мислення щодо побудови взаємодії в 

соціумі на засадах співробітництва, сформованість правильних уявлень про 

соціальні норми та закони, засвоєння знань про закономірності суспільного 

буття й розвитку суспільства та світу, про себе як унікальну особистість, про 

планування власної життєдіяльності в суспільстві, про продуктивні способи 

розв’язання конфліктів, здоровий спосіб життя); 2) емоційно-мотиваційний 

компонент (виявлення емоційного ставлення до об’єктів навколишнього 

середовища, розвинених соціальних мотивів,  розуміння власних та чужих 

бажань, емоцій, почуттів, здатність до здійснення психічної саморегуляції); 

3) особистісно-ціннісний компонент (передбачає збереження непорушним 

власної самості, демонстрацію почуття власної гідності, ініціативності, 

соціальної відповідальності, толерантності, шанобливого ставлення до прав 

інших людей, наявність стійких соціально значущих ціннісних орієнтацій та 

чіткої особистої позиції щодо розв’язання різних соціальних проблем); 

4) комунікативно-поведінковий компонент (наявність певного соціального 

досвіду, умінь здійснювати мовленнєву комунікацію на основі  оптимального 

використання вербальних і невербальних засобів, обирати стратегію 

спілкування та техніку поведінки відповідно до конкретної ситуації, 

розбудовувати ефективну взаємодію з дорослими та однолітками, 

реалізувати різні соціальні ролі, використовувати різні способи  

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій [56, с. 10]. 

М. Докторович у соціальній компетентності учнів виділила такі 

компоненти: когнітивно-ціннісний (наявність знань про різні сфери 

соціального життя, сформованість стійких соціальних уявлень, системи 
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особистісних цінностей, розуміння об’єктів соціальної дійсності); емоційно-

мотиваційний (індивідуальне емоційне ставлення до соціуму, розвиненість  

різних груп соціально значущих мотивів); інтерактивно-комунікативний 

(здатність до здійснення ефективної комунікації з окремими людьми та 

групами, виконання різних ролей під час здійснення цього процесу); 

поведінково-діяльнісний (реалізація різних видів діяльності, моделей  

поведінки на основі виявлення власного ціннісного ставлення до соціуму) 

[63, с. 8].  

За М. Смагіною, ця компетентність містить у собі такі складові: 

знаннєву (передбачає засвоєння знань про правила комунікації в сучасному 

соціумі, суспільство як соціальний організм та суспільні закони, процедури 

ухвалення суспільно важливих рішень, норми здійснення спілкування та 

співпраці з іншими членами суспільства, способи вирішення конфліктів); 

ціннісну (пов’язана зі здатністю особистості відчувати власну гідність,  

проявляти соціальну відповідальність, повагу до інших людей та прагнення 

до співробітництва з ними, демонструвати стійку позицію щодо різних 

соціальних подій та явищ); поведінкову (сформованість умінь чітко 

визначати мету майбутньої комунікації, реалізовувати продуктивні моделі 

спілкування в кожній конкретній ситуації, емоційно налаштовуватися на 

взаємодію з іншими людьми та ефективно співпрацювати з ними, успішно  

виконувати різні соціальні ролі, використовувати технології вирішення  

конфліктів [194, с. 141]. 

Т. Кондратова і Н. Сажина визначають такі компоненти та змістовні 

елементи в структурі соціальної компетентності: особистісний  (соціальна 

відповідальність, особистісна активність, упевненість у собі, емоційна 

стійкість, адекватна самооцінка, вольовий контроль, толерантність); 

діяльнісний (сформованість умінь правильно  аналізувати ситуації соціальної 

взаємодії, адекватно оцінювати прояви експресії людьми, передбачати 

наслідки своєї та чужої діяльності й поведінки; прояв навичок здійснення 
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ефективної взаємодії з іншими людьми, суспільно корисної діяльності,  

комунікативного контролю); когнітивний  (наявність знань про сутність, 

структуру, зміст, функції соціальної компетентності, про необхідні для 

успішної соціалізації якості особистості, про способи розбудови взаємодії з 

іншими людьми); морально-ціннісний  (наявність стійких життєвих 

орієнтацій і цілей; прийняття та дотримання здорового способу життя) [95; 

95]. 

Доцільно також зауважити, що, на думку Л. Огородової, соціальна  

компетентність саме учнів підліткового віку містить такі актуальні 

компоненти: когнітивний (опанування підлітками основних соціальних 

цінностей, сенсів, норм); емоційно-вольовий (прийняття школярами цих  

соціальних сенсів, норм, цінностей та готовність дотримуватися їх у своєму 

житті); діяльнісний (здатність до усвідомленої ефективної діяльності в 

соціумі, продуктивної взаємодії з іншими людьми) [152]. 

Як вважають М. Гасин і О. Литовченко, соціальна компетентність 

підлітків є поєднанням таких складових: когнітивної (наявність знань про 

соціальне  життя, норми здійснення людьми спільної діяльності, правила 

спілкування, сутність власного «Я»); емоційно-ціннісної (сформованість в 

особистості соціально значущих ціннісних орієнтацій, здатності виявляти 

соціальні почуття: повагу, довіру, емпатію); практично-діяльнісного (прояв 

здатності ефективно взаємодіяти з іншими людьми, застосовувати у своїй 

діяльності та практичній поведінці накопичені соціальні знання і життєвий  

досвід, доцільно діяти в соціумі, спроможності до особистісної самореалізації 

на основі дотримання суспільних вимог і норм моралі) [43; 114]. 

На підставі визначеної раніше структури компетентності, наведених 

різних точок зору фахівців про зміст структурних компонентів соціальної 

компетентності, вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти щодо опанування учнями основної школи освітньої галузі 

«Суспільствознавство» [62] і наведеного в Концепції «Нова українська 
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школа» [97] відповідного переліку вмінь зроблено висновок про те, що про 

сформованість цієї  компетентності в інтелектуально здібних учнів основної 

школи свідчить засвоєння ними таких інтегрованих компонентів: 

- мотиваційно-цільового – розвиненість мотивів щодо опанування 

соціальної компетентності, усвідомлення її ролі та місця в житті сучасної 

людини, здатність формувати послідовність цілей на шляху до оволодіння 

цією компетентністю;  

- когнітивно-процесуального – сформованість відповідних знань (про  

різні сфери суспільного життя, механізми функціонування соціальних 

інститутів, сукупність правил та норм життєдіяльності в суспільстві, 

сутність, структуру та функції соціальної компетентності, шляхи та методи 

оволодіння нею) та вмінь (уміння продуктивно взаємодіяти з іншими 

людьми, організовувати та здійснювати різні види індивідуальної та 

колективної соціально орієнтованої діяльності, виконувати різні ролі й 

функції в колективі, обирати ефективні стратегії спілкування, контролювати 

свою поведінку й емоційні прояви, попереджати та за потреби оперативно 

розв’язувати конфліктні ситуації);  

- особистісно-ціннісного – виявлення учнями важливих для 

громадянського суспільства якостей (громадянськість, патріотизм, 

громадянська відповідальність, цілеспрямованість, емоційна стійкість); 

засвоєння основних соціальних цінностей (людина, суспільство, доброта, 

справедливість, рівність, толерантність тощо).   

Під час проведення дослідження також були вивчені праці, присвячені 

розкриттю структури та змісту громадянської компетентності особистості. 

При цьому враховано, що в науковій літературі в широкому розумінні 

громадянська компетентність постає як різновид соціальної  [134; 163].   

Як установлено в дослідженні, експерт Ради Європи та Європейського 

центру імені Вергеланда з освіти для демократичного громадянства й прав 

людини М. Рафальська та керівник Програми «Демократична школа», 
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старший радник Європейського центру ім. Вергеланда І. Сабор виокремили в 

громадянській компетентності такі складові: громадянські знання (знання і  

критична самооцінка себе, правильне розуміння навколишнього світу); 

громадянські цінності та ставлення (прояв поваги до людської гідності, прав і 

свобод усіх членів суспільства; цінування справедливості, рівності, 

відкритості; прояв поваги до інших культур, точок зору і переконань 

опонентів, громадянської свідомості, соціальної відповідальності,  

упевненості в своїх силах); громадянські навички (навички самостійного  

навчання; аналітичне, логічне та критичне мислення; навички участі в 

діяльності місцевої громади, навички співпраці та ухвалення рішень на 

різних її рівнях; комунікативні навички, навички конструктивного  

розв’язання конфліктів на основі виявлення емпатії) [176,  с. 8].  

За висновками учасників проекту Європейської комісії «Громадянська 

освіта – Україна», що реалізувався в Україні за підтримки Європейської 

комісії у 2005–2008 рр. (керівник команди проекту – Д. Ройл, керівник 

робочої групи – О. Пометун), громадянська компетентність учня охоплює 

такі компоненти: громадянські знання (філософсько-культурологічні, 

соціально-економічні, правові, політологічні), на основі яких у школярів 

формуються уявлення про способи й форми життєдіяльності в  

демократичної держави, шляхи реалізації власних потреб та інтересів; 

громадянські вміння, потрібні для успішної соціалізації учня в соціальній, 

політичній та інших царинах суспільного життя й пізнання навколишнього 

світу, а також досвід участі в соціально-політичному житті, практичного 

застосування засвоєних знань; громадянські чесноти – норми, установки, 

ставлення, цінності (загальнолюдські, національні) та якості, притаманні 

громадянам демократичної держави [166]. 

Як уточнює О. Пометун, в основній школі разом із поглибленням 

знаннєвої та ціннісної (особливо морально-етичної) складників  

громадянської компетентності учнів учитель має робити наголос насамперед  
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на соціальній складовій. Це забезпечує опанування підлітками знань, умінь та  

навичок, необхідних їм для участі в життєдіяльності різних шкільних 

колективів та громади загалом. У результаті школярі набувають досвіду  

співробітництва, спілкування, вирішення конфліктів, виявлення  поваги до 

інших людей, толерантності, позиції плюралізму, дотримання власних  прав 

та обов’язків як члена громадянського суспільства [166]. 

І. Побєдаш сприймає громадянську  компетентність учнів як поєднання 

таких компонентів: громадянознавчих опорних знань, громадянських 

ставлень і цінностей, громадянських умінь і навичок. Посилаючись на 

підсумковий документ робочої групи з розробки планів і програм проекту 

«Громадянська освіта – Україна», авторка уточнює, що громадянознавчі 

знання за структурою являють собою громадянознавчі факти, поняття, ідеї, 

зв’язки, тенденції тощо, а за змістом це знання про цінності культури 

українського та інших народів, про норми та засоби міжкультурної взаємодії, 

про основні цінності суспільного життя [160, с. 277]. 

За І. Побєдаш, зміст аксіологічної складової громадянської 

компетентності насичують відповідні емоції, мотиви, стійкі інтереси, 

цінності, установки, якості. Зокрема, ця складова охоплює громадянську 

самосвідомість, громадянський обов’язок, почуття громадянської гідності, 

громадянську мужність, шанування прав людини й свободи особистості, 

повагу до законів [там же].  

Як зазначає авторка, зміст діяльнісної складової формують такі 

громадянські вміння й навички: приймати різноманітність, долати застаріли 

стереотипи, здійснювати міжетнічну комунікацію, проявляти  громадянську 

гідність, займати стійку громадянську позицію тощо. При цьому виявлення 

громадянознавчих умінь відбувається в тісному взаємозв’язку з 

операційними й функціональними вміннями та навичками (працювати 

в групі, працювати з інформацією,  аргументувати тощо) [160, с. 278]. 
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У контексті порушеної проблеми особливу цінність становлять також 

висновки І. Побєдаш про зміст громадянської компетентності учнів основної 

школи. Так, на думку авторки, підліток має засвоїти знання про  

загальнолюдські, державні та національні цінності; права й обов’язки 

громадянина і особистості; процеси ухвалення рішень на рівні держави, 

форми участі громадян у житті громади й суспільства тощо. Як вважає 

авторка, підлітки мають також оволодіти такими вміннями: взаємодіяти з 

однолітками, педагогами, членами місцевої громади; обстоювати власні  

права й інтереси; брати участь у роботі органів самоврядування, 

волонтерській діяльності тощо. На думку дослідниці, громадянська 

компетентність учнів середніх класів виявляється в таких формах поведінки 

й оцінках: почутті власної гідності, повазі до прав і свобод кожної 

особистості, до закону, свідомому ставленні до обов’язків і відчутті 

відповідальності за власні вчинки [там же]. 

О. Шестопалюк стверджує, що громадянська компетентність має такі 

складові: мотиваційно-ціннісну (інтерес до суспільного життя, емоційно-ціннісне 

ставлення до Батьківщини, суспільства, держави, співвітчизників); когнітивну 

(система базових знань, які визначають усвідомлений вибір людиною моделі 

громадянської поведінки, уявлень і поглядів про характер взаємовідносин 

окремого  громадянина й держави загалом, власні можливості особистості;  

громадянська самосвідомість); особистісну (сформованість основних 

громадянських якостей: громадянської активності, соціальної відповідальності, 

громадянської мужності тощо); поведінкову (готовність до різних видів  

громадянської діяльності, досвід конструктивної взаємодії з іншими людьми,  

навички спілкування, подолання конфліктів; законослухняність, здатність до 

вольового опору антисоціальним діям; навички громадянської поведінки на 

основі дотримання існуючих моральних норм) [230, с. 24–25].   

Як установлено під час проведення дослідження, інші погляди щодо 

структури та змісту громадянської компетентності людини висловили 
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М. Мажар і В. Журова. На їхню думку, ця компетентність має такі 

компоненти: когнітивний (пізнавальний), мотиваційно-ціннісний, 

поведінковий, рефлексивний. Так, когнітивний компонент становить система 

опанованих громадянських знань (історії суспільства та держави, 

громадянських прав і обов’язків  тощо) і понять (громадянин, громадянське 

суспільство, правова держава, конституція тощо).  

Мотиваційно-ціннісний компонент громадянської компетентності, за 

поглядами авторів, свідчить про наявність в учасників навчальної діяльності 

відповідних мотивів, потреб, установок щодо участі в громадянській  

діяльності, відчуття патріотизму, поваги до Батьківщини, засвоєння 

громадянських і національних цінностей. Поведінковий компонент 

компетентності забезпечує сформованість у суб’єктів навчання важливих для 

кожного громадянина вмінь і навичок: правильно оцінювати політичну 

ситуацію, виконувати свої громадянські обов’язки, користуватися власними 

громадянськими правами та захищати їх тощо. Рефлексивний компонент 

охоплює відповідні рефлексивні вміння й навички (аналізувати власну 

громадянську діяльність та контролювати її результати, усвідомлювати свою  

громадянську позицію, здійснювати процеси самопізнання, самоаналізу, 

самооцінки тощо) [122, с. 23]. 

О. Величко вважає, що структура громадянської компетентності являє 

собою сукупність таких компонентів: громадянських знань (зокрема, знань 

про історію, традиції, символіку своєї держави, основи становлення 

громадянського суспільства тощо); умінь і навичок громадянської діяльності 

(реалізації своїх громадянських прав та обов’язків); громадянських 

цінностей, що характеризують громадянина України; особистісних якостей, 

які відображають загальний рівень громадянської культури людини [35, 

с. 114].  

Інші автори (М. Михайличенко, Г. Михайлович, Т. Смагіна,   

Н. Степанова уточнюють, що громадянська компетентності учнів основної 
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школи містить такі компоненти: знаннєвий (знання про державу, норми 

життя в громадянському суспільстві, національну культуру, демократичні 

цінності, права і свободи громадянина та механізми їх захисту); ціннісний 

(любов до Батьківщини, рідного народу, повага до держави й державних 

символів, визнання й дотримання законів, уміння орієнтуватися в основних 

соціально-політичних проблемах держави); діяльнісний (здатність робити 

самостійний вибір у різних життєвих ситуаціях, взаємодіяти з 

представниками органів державної влади, готовність до ефективного 

функціонування й самореалізації в  демократичній державі) [139; 195; 220].  

На підставі врахування викладених ідей різних науковців, визначених 

вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

щодо опанування учнями основної школи освітньої галузі 

«Суспільствознавство» [61], наведеного в Концепції «Нова українська 

школа» [96] відповідного переліку вмінь зроблено висновок про те, що 

громадянська компетентність  інтелектуально здібних учнів основної школи 

містить такі компоненти:  

- мотиваційно-цільовий – розуміння школярами необхідності  

формування громадянської компетентності, виявлення мотивів щодо її 

опанування, спроможність розбудовувати низку цілей у процесі оволодіння 

цією компетентністю; 

- когнітивно-процесуальний – опанування високоздібними підлітками 

основних громадянських понять (громадянин, правова держава, 

громадянське суспільство, громадянський обов’язок, громадянська позиція 

тощо), знань (про сутність і зміст громадянської компетентності, її роль та 

місце в житті сучасної людини, органи державного управління та форми 

участі громадян у житті  громади й держави загалом, громадянські права та 

механізм їх захисту тощо) і вмінь (аналізувати й правильно оцінювати різні 

події в державному житті, виробляти власну позицію щодо розв’язання 

актуальних державних проблем та аргументовано її обстоювати в публічних 
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дискусіях, взаємодіяти з різними людьми, зокрема представниками 

державної влади, брати активну участь в учнівському  самоврядуванні, 

застосовувати демократичні процедури ухвалення рішень тощо); 

-  особистісно-ціннісний – виявлення учнями основних громадянських  

якостей (громадянськість, патріотизм, законослухняність, громадянська 

відповідальність, активність, цілеспрямованість тощо), засвоєння основних 

громадянських цінностей (громадянин, держава, демократія, громадянські 

права та обов’язки тощо).   

Як установлено в процесі дослідження, суспільствознавчі предмети 

відіграють важливу роль у формуванні в учнів основної школи також такої 

компетентності, як обізнаність і самовираження у сфері культури. У світлі 

цього було проаналізовано точки зору деяких дослідників щодо її структури 

та змісту. При цьому враховано, що в науковій літературі використовують 

різні синоніми для позначення цієї компетентності, найчастіше – термін 

«загальнокультурна компетентність».   

Так, С. Мельник у загальнокультурній компетентності учнів основної 

школи виокремила такі складові: емоційно-ціннісну (визнання провідних  

культурних цінностей, виявлення стійкого позитивного ставлення до 

здобутків культури, потреби в підвищенні власного культурного рівня; 

наявність художнього смаку краси); когнітивну (сформованість знань про 

роль та місце культури в житті сучасної людини, основні здобутки 

національної та світової культури, тенденції їх подальшого розвитку; про 

основні цінності, національні традиції та звичаї українського й інших 

народів; про моральні норми поведінки в соціумі; про шляхи засвоєння 

основних культурних досягнень тощо); операційно-поведінкову 

(сформованість умінь здійснювати  культурно-творчу діяльність різних видів, 

самостійно опановувати продукти культури, оптимальним чином діяти в цій 

царині, формувати власну позицію щодо досягнень культури та обстоювати її 

в ході дискусії з опонентами тощо); особистісну (сформованість таких 
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особистісних якостей, як гуманізм, чесність, толерантність, тактовність 

тощо) [135, с. 7]. 

На думку С. Троянської, загальнокультурна компетентність об’єднує в 

собі такі складові: когнітивну – знання історичних фактів, подій, теорій; 

усвідомлення своєї належності до світу сучасної культури; ціннісно-

орієнтаційну – готовність до визначення власних інтересів у царині культури,  

прагнення до самостійного опануванні її спадщини; комунікативно-

діяльнісну – володіння способами освоєння культурного простору, уміння 

здійснювати діяльність на основі орієнтації на культурні цінності [212, с. 21]. 

Керуючись наведеними вище теоретичними положеннями науковців, 

змістом Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

щодо опанування учнями основної школи освітніх галузей 

«Суспільствознавство» та «Мистецтво» [61], наведеного в Концепції «Нова 

українська школа» [96] відповідного переліку вмінь, що засвідчують 

виявлення школярами обізнаності й самовираження у сфері культури, ми 

зробили висновок про те, що ця компетентність має такі компоненти й зміст:  

- мотиваційно-цільовий – виявлення учнями цікавості до світу 

культури, розуміння значення культури в розвитку людської цивілізації, 

усвідомлення важливості досягнення обізнаності й самовираження у сфері 

культури, наявність потреби в самостійному опануванні культурної 

спадщини, розвиненість мотивів щодо оволодіння зазначеною 

компетентністю, готовністю до формулювання послідовності цілей у цьому 

напрямку; 

- когнітивно-процесуальний – засвоєння знань про основні факти, 

теорії, досягнення в царині культури, зокрема мистецтва, розуміння сутності 

загальнокультурної компетентності, творів мистецтва, сформованість умінь 

аналізувати, інтерпретувати та оцінювати витвори культури, виявляти їх 

загальнолюдську значущість і національну своєрідність, освоювати 

культурний простір, здійснювати культурно-творчу діяльність різних видів, 
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самостійно опановувати досягнення культури, збагачувати власний досвід та 

почуття за допомогою засобів мистецтва тощо; 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями таких якостей та 

здібностей, як гуманізм, толерантність, художній смак, емпатійність, 

креативність; засвоєння відповідних цінностей (культура, мистецтво, 

соціально значущі моральні й естетичні ідеали тощо).  

Наступною ключовою компетентністю, представленою у визначеному 

переліку цих компетентностей, є спілкування державною (і рідною в разі 

відмінності) мовою. Зазначимо, що ця компетентність є близькою за змістом 

до україномовної компетентності. Тому доцільно проаналізувати точки зору 

науковців щодо цього питання. Так, М. Грудок-Костюшко виокремлює в 

україномовній діалоговій компетентності такі складові: знання – розуміння 

школярами сутності відповідних базових понять («мовлення», «діалог», 

«мовленнєва ситуація» тощо), засвоєння норм культури мовлення; уміння – 

володіння технікою здійснення спілкування, застосовувати різні види 

комунікації в процесі впливу на співрозмовника, використовувати діалог з 

метою самовдосконалення; особистісні якості – комунікабельність, здатність 

до саморегуляції, ініціативність, емпатійність [51; 52]. Як зазначають 

М. Білогорка, Л. Мацько, Т. Мороз, україномовна компетентність передбачає 

набуття учнями визначеного обсягу знань про мову й мовлення, опанування 

системи мовних норм і правил, прояв умінь правильно застосовувати 

засвоєні знання в письмовому й усному мовленні, а також толерантність,  

уважність, емпатійність щодо партнерів у спілкуванні [19; 132]. 

Доцільно також зауважити, що в Державному  

стандарті базової і повної загальної середньої освіти визначено: результатом 

опанування учнями основної школи освітньої галузі «Мови і літератури» має 

стати сформованість у школярів стійких мотивів до вивчення української й 

інших мов та літератур, поваги до них; опанування школярами базових 

граматичних, лексичних, правописних, орфоепічних, стилістичних умінь,  
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умінь в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності, різних сферах 

спілкування; сформованість в учня гуманістичного світогляду, духовності, 

важливих для громадянина України особистісних якостей [61]. 

На підставі врахування визначеної структури компетентності, 

наведених вище поглядів науковців, вимог Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти щодо опанування учнями основної школи 

освітньої галузі «Мови і літератури» [61], а також наведеного в Концепції 

«Нова українська школа» [96] переліку вмінь, що входять до складу 

компетентності спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою, 

зроблено висновок про те, що в контексті дослідження зазначена 

компетентність в інтелектуально здібних учнів основної школи має такі 

структурні компоненти та зміст:   

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення необхідності оволодіння  

українською мовою, яка є рідною мовою для представників українського 

народу й має статус державної мови на території України; розуміння учнями 

ролі мови як основного засобу комунікації й пізнання, значення ефективного 

спілкування, важливості опанування компетентності спілкування державною 

(і рідною в разі відмінності) мовою, наявність мотивів щодо оволодіння цією 

компетентністю, демонстрація здатності формулювати низку послідовних 

цілей у процесі її опанування та досягати цих цілей на практиці; 

- когнітивно-процесуальний – засвоєння учнями необхідних 

лексичних, граматичних, фонетичних знань, знань про норми й правила їх 

використання, умінь в усній та письмовій формі висловлювати, тлумачити 

поняття, думки, почуття, факти та погляди, організовувати комунікативний 

контакт із різними людьми, застосовувати в процесі спілкування доцільні 

форми й методи вербального та невербального спілкування, обирати 

оптимальні мовні засоби для конкретних умов комунікації тощо; 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями основних 

комунікативних  якостей (комунікабельність, емпатійність, емоційна 
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стійкість, уважність, шанобливість, толерантність, експресивність тощо), 

інтеріоризація таких цінностей, як рідна мова, спілкування, етикет  тощо.  

Під час проведення дослідження також окреслено структуру й зміст 

компетентності учнів щодо спілкування іноземними мовами. Слід 

відзначити, що ця компетентність є близькою за сутністю до іншомовної  

компетентності.  

У світлі цього заслуговує на увагу точка зору К. Абдуразякової, яка 

виділила в цій компетентності такі компоненти: мовний (лінгвістичний)  –  

володіння системою знань (лексичних, фонетичних, синтаксичних, 

словотвірних,  стилістичних, морфологічних) про обрану іноземну мову, що 

забезпечує здатність мовця правильно формулювати фрази на основі 

засвоєних правил; соціокультурний компонент – розуміння  

соціокультурного контексту, у якому здійснюється процес мовлення, 

урахування впливу наявного оточення на вибір мовних засобів і форм;  

рефлексивний  – уміння самостійно організовувати власну навчальну 

діяльність, контролювати й оцінювати її поточні та кінцеві результати, 

здійснювати взаємодію з іншими людьми, оцінювання власну поведінку з 

точки зору основних моральних, правових та естетичних цінностей  [1]. 

В. Махінов вважає, що сутність іншомовної компетентності  

визначається через сукупність таких компонентів: прагматичного, або 

стратегічного (засвоєння правил установлення контакту зі співрозмовником, 

здатність здійснювати ефективне спілкування з ним та логічно завершити цей 

процес, уміння адаптувати мовленнєвий процес до наявної комунікативної  

ситуації; дискурсного (здатність поєднувати окремі речення у зв’язне 

повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різні синтаксичні й 

семантичні засоби); інформативного (спроможність людини визначати, 

оцінювати й обирати необхідну інформацію, актуалізувати її зміст у 

відповідних ситуаціях спілкування) [131, с. 168–169]. 
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З урахуванням визначеної раніше структури компетентності, 

проаналізованих точок зору науковців щодо порушеного питання, наведених 

вище вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

щодо опанування учнями основної школи освітньої галузі «Мови і 

літератури» [61], а також наведеного в Концепції «Нова українська школа» 

[96] переліку вмінь, що входять до складу компетентності спілкування 

іноземними мовами, було зроблено висновок про те, що в представленій 

науковій праці ця компетентність в інтелектуально здібних учнів основної 

школи має такі структурні компоненти та зміст:   

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення важливості оволодіння 

іноземними мовами як засобом спілкування з представниками різних народів 

та здобування нової інформації, необхідності опанування кожною людиною 

компетентності спілкування іноземними мовами, розвиненість в учнів 

мотивів щодо оволодіння цією компетентністю, здатність ставити низку 

послідовних цілей на шляху до її опанування в процесі освітньої 

й самоосвітньої діяльності; 

- когнітивно-процесуальний – оволодіння учнями системою 

фонетичних, лексичних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних, 

стилістичних знань про визначену іноземну мову, уміннями правильно 

розуміти фрази іноземною мовою, усно й письмово формулювати та 

тлумачити поняття, думки, почуття, факти, погляди в широкому діапазоні 

соціальних і культурних контекстів; уміннями здійснювати конструктивне 

спілкування з носіями різних мов;  

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями основних 

комунікативних  якостей (комунікабельність, рефлексивність, емоційна 

стійкість, уважність, шанобливість, толерантність, спостережливість, 

емпатійність тощо), розуміння та прийняття традиційних цінностей різних 

народів, їхніх національних, культурних і релігійних особливостей.   
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Під час проведення дослідження значну увагу було приділено також 

визначенню структури й змісту такої ключової компетентності, як уміння 

вчитися впродовж життя. Як установлено, науковці мають різні погляди 

щодо цього питання.  

Так, О. Савченко виокремлює в цій компетентності такі складові: 

мотиваційну – засвідчує наявність в учнів стійкого позитивного ставлення до 

навчання, усвідомлення особистісного сенсу цього процесу, виявлення ними 

пізнавального інтересу, допитливості; змістову – охоплює вже засвоєні 

школярами знання, уміння, навички, які є основою для вивчення нового 

матеріалу, а також нові знання та способи діяльності, якими необхідно 

оволодіти;  процесуальну – опанування різних способів організації та 

реалізації процесу учіння на різних рівнях прояву суб’єктами навчання 

пізнавальної самостійності, оволодіння ними основними навчальними 

вміннями (навчально-організаційними, навчально-інтелектуальними, 

навчально-інформаційними, контрольно-оцінними, творчими [181, с. 39–43].   

Керуючись висновками О. Савченко, М. Ломберг у своїй дисертаційній 

роботі виокремила у визначеній компетентності такі компоненти: 

мотиваційний (прояв позитивного ставлення до навчальної діяльності,  

соціально значущих ціннісних орієнтацій в освітній царині), когнітивний 

(сукупність уже засвоєних школярами знань, а також нових знань як об’єкту 

їхнього вивчення); особистісно-діяльнісний (сформованість якостей, умінь, 

навичок, необхідних учням для здійснення процесу навчання); рефлексивно-

корекційний (здатність особистості до здійснення самоаналізу, самооцінки, 

самоперевірки та за необхідності самокорекції) [119, с. 19, 55].   

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти  

також конкретизовано, що учні основної школи під час опанування освітньої 

галузі «Суспільствознавство» мають оволодіти вміннями, що входять до 

складу названої компетентності: знаходити інформацію, опрацьовувати, 

аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її; здобувати й засвоювати системні 
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знання про головні події, явища та тенденції; формулювати, висловлювати, 

доводити власну думку, робити вибір, пояснювати, вести дискусію, 

розмірковувати, представляти обґрунтовані й структуровані знання [61].   

На підставі здійсненого аналізу наукової літератури, вимог Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо опанування 

учнями основної школи освітньої галузі «Суспільствознавство» [61], 

наведеного в Концепції «Нова українська школа» [96] відповідного переліку 

вмінь було визначено, що подана компетентність має такі складові:  

- мотиваційно-цільова – усвідомлення школярами необхідності 

здійснення неперервної освіти протягом усього життя, наявність стійкого 

інтересу до процесу навчання, розвиненість мотивів щодо опанування вміння 

вчитися впродовж життя як ключової компетентності, здатність 

формулювати ієрархію діагностичних цілей у процесі оволодіння нею;  

- когнітивно-процесуальна – сформованість знань (про сутність 

компетентності вміння вчитися впродовж життя, теоретичні засади 

здійснення навчальної діяльності й самоосвіти, можливості використання в 

навчальній діяльності сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

тощо), а також відповідних умінь (самостійно визначати мету навчальної 

діяльності та способи її досягнення; організовувати індивідуальну та групову 

навчальну діяльність, використовувати прийоми розуміння тексту, 

працювати самостійно з підручником та іншими джерелами інформації, 

аналізувати різні навчальні об’єкти, здійснювати перевірку й контроль 

навчальної діяльності, за потреби вносити в її перебіг необхідні зміни тощо);    

- особистісно-ціннісна – виявлення учнями відповідних якостей 

(інтелектуальна гнучкість, креативність, уважність, наполегливість, 

ретельність, самостійність, допитливість, цілеспрямованість, активність 

тощо), засвоєння таких важливих цінностей, як освіта, самоосвіта, істина, 

наука, експеримент тощо.  
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Під час проведення дослідження значну увагу було приділено також 

визначенню структури й змісту інформаційно-цифрової компетентності. Як 

відзначено у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі [123; 191; 237],  

інформаційно-цифрова компетентність являє собою сукупність відповідних 

знань (про сутність та можливості використання інформаційно-

комунікаційних технологій і цифрових медіа, етичні норми роботи з 

інформацією, зокрема в галузі авторського права, інтелектуальної власності 

тощо), умінь (орієнтуватися в інформаційних потоках, шукати, аналізувати, 

систематизувати й застосовувати на практиці необхідну для вирішення 

поставлених завдань інформацію; використовувати програмні засоби в різних 

сферах діяльності, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології й цифрові медіа в різних видах діяльності, у публічному просторі 

та приватному спілкуванні, дотримуватися правил безпеки в Інтернеті), а 

також сформованих цінностей і ставлень (до інформації, інформаційно-

комунікаційних технологій тощо), необхідних для успішної роботи.  

Керуючись наведеними вище ідеями та представленим у Концепції 

«Нова українська школа» [96] відповідним переліком умінь, ми визначили, 

що інформаційно-цифрова компетентність має такі компоненти та зміст: 

- мотиваційно-цільовий – розуміння ролі інформаційних технологій 

у житті сучасної людини, усвідомлення необхідності оволодіння 

інформаційно-цифровою компетентністю, розвиненість інтересу до цієї 

компетентності й мотивів щодо її опанування, здатність формулювати низку 

діагностичних цілей для забезпечення достатнього рівня її сформованості;  

- когнітивно-процесуальний – сформованість правильних уявлень про 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології та цифрові медіа; знань про 

сутність та зміст інформаційно-цифрової компетентності, шляхи оволодіння 

нею, основи програмування тощо; а також необхідних умінь (орієнтуватися в 

інформаційних потоках, використовувати успішні стратегії з метою пошуку 

потрібної для виконання поставлених завдань інформації, аналізувати її,  
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систематизувати, використовувати на практиці, зберігати й передавати іншим 

людям, перевіряти достовірність; застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології й цифрові медіа в навчальній та інших видах діяльності, у 

приватному спілкуванні; працювати з базами даних, дотримуватися етичних 

норм роботи з інформацією та правил безпеки в Інтернеті); 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями відповідних якостей 

(критичність мислення, відповідальність, організованість, самостійність, 

наполегливість, уважність, сила волі тощо), засвоєння таких важливих 

цінностей, як інформація, інформаційно-комунікаційні технології, природа, 

гармонія, життя тощо.  

Як було визначено раніше, суспільствознавчі предмети мають певні 

можливості для формування в інтелектуально здібних учнів основної школи 

такої компетентності, як екологічна грамотність і здоровий спосіб життя. 

Тому в процесі проведення наукового пошуку було уточнено структуру та 

зміст цієї компетентності.  

Зокрема, з цього питання в пригоді стала точка зору О. Шатрової 

й І. Шепенюк, які в структурі здоров’язбережувальної компетентності 

особистості виділили такі компоненти: ціннісно-мотиваційний – сукупність  

особистісних цінностей, які спонукають людину до здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності, наявність індивідуальних інтересів і  

потреб щодо формування вказаної компетентності; когнітивний – 

сформованість знань про шляхи збереження та зміцнення здоров’я, прояв 

прагнення до здійснення самоосвіти в цій царині; операційно-технологічній – 

оволодіння вміннями реалізації здоров’язбережувальної діяльності, 

демонстрація здатності до зміцнення свого здоров’я, готовності до 

дотримання здорового способу життя й ефективного використання 

здоров’язбережувальних технологій; особистісний – сформованість 

відповідних особистісних якостей: вимогливості до себе, організованості,  

відповідальності за власне здоров’я тощо [226; 229]. 
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На думку О. Дворнікової, зазначена компетентність особистості має 

такі складові: когнітивну (наявність необхідних знань для здійснення роботи 

в галузі здоров’язбереження); операційно-діяльнісну (сформованість  

практичних умінь щодо збереження й зміцнення здоров’я); мотиваційно-

ціннісну (розуміння індивідом ролі фізичної культури у забезпеченні 

здоров’я та важливості дотримання здорового способу життя) [57, с. 8]. 

Доцільно також відзначити, що в Державному стандарті базової 

і повної загальної середньої освіти щодо опанування учнями освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура» відзначена необхідність здобуття ними знань 

про зміцнення власного здоров’я, дотримання норм здорового способу життя, 

використання моделей безпечної поведінки, усвідомлення взаємозв’язку  

організму людини як природної істоти з навколишнім природним 

середовищем, удосконалення здоров’язбережувальних умінь та навичок, 

розвиток в учнів мотивів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

удосконалення всіх його складових, занять фізичною культурою [61]. 

Як відзначено, в екологічній компетентності вчені (О. Гуренкова, 

Н. Куриленко, С. Левків, Л. Лук’янова) виокремили такі складники: знання 

(уявлення про навколишнє середовище, взаємозв’язок між його соціальними 

та природними аспектами, основні  екологічні фактори впливу на довкілля,; 

знання про сутність і характеристики біосфери); уміння та досвід (уміння 

правильно оцінювати наявну екологічну ситуацію, раціонально й бережливо 

використовувати природні ресурси; практичний досвід застосування 

засвоєних знань під час розв’язання різних екологічних проблем; здатність до 

реалізації природодоцільної поведінки й діяльності); екологічні потреби,  

ціннісні орієнтації (прояв потреби спілкування з природою, бажання брати 

особисту участь в її відновленні та збереженні); особистісні якості 

(активність, відповідальність, ініціативність) [104; 111; 120]. 

З урахуванням наведених поглядів науковців, змісту Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо опанування 
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учнями  освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» [61], а також 

визначеного в Концепції «Нова українська школа» [96] відповідного переліку 

вмінь було визначено, що подана компетентність містить такі компоненти:  

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення важливості збереження 

власного здоров’я, розвиненість мотивації щодо оволодіння екологічною 

грамотністю та бажання дотримуватися здорового способу життя, прагнення 

до самоосвіти в цій сфері, спроможність формулювати послідовність 

діагностичних цілей під час опанування екологічної та 

здоров’язбережувальної компетентності; 

- когнітивно-процесуальний – сформованість необхідних знань  (про 

здоров’я, закономірності його збереження та поліпшення, фізичний розвиток, 

правила ведення здорового способу життя, безпечну поведінку, фізичну 

культуру особистості, вплив довкілля на життя та здоров’я людини, основні 

проблеми екології та необхідність збереження природи тощо) та вмінь 

(укладати раціональний розпорядок дня, дотримуватися правил культури 

харчування, реалізовувати методики здоров’язбережувальної діяльності, 

раціонально користуватися природними ресурсами тощо); 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями відповідних якостей 

(відповідальність, рефлексивність, вимогливість до себе, наполегливість, 

організованість, ретельність, рефлексивність, активність тощо), засвоєння 

таких важливих цінностей, як здоров’я, здоровий спосіб життя, 

здоров’язбереження, природа, гармонія, екологічна діяльність тощо).  

Як було відзначено раніше, суспільствознавчі предмети мають 

незначний потенціал щодо формування математичної компетентності, а 

також основних компетентностей у галузі природничих наук і технологій. 

Проте для можливості використання цих навіть невеликих резервів у роботі з 

інтелектуально здібними учнями необхідно було окреслити структуру та 

зміст цих компетентностей.  
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Так, М. Головань та І. Сафонова визначають у математичній 

компетентності такі структурні компоненти:  

- мотиваційний (сформовані мотиви, цілі, потреби та  прагнення щодо 

вивчення математичних дисциплін, удосконалення знань, умінь і досвіду 

математичної діяльності);  

- когнітивний (сукупність математичних знань теоретичного і 

практичного характеру);  

- діяльнісний (сформованість математичних умінь: алгоритмічних, 

аналітичних, геометричних, обчислювальних, функціональних тощо; 

спроможність використовувати методи математики під час розв’язання 

типових практичних  завдань);  

- ціннісно-рефлексивний (сформованість індивідуальних поглядів, 

ставлень, прагнень, цілей у галузі математики, сприйняття математичної 

компетентності як особистісної цінності, здатності визначати резерви свого 

розвитку математичними засобами);  

- емоційно-вольовий (розуміння учнем  власного емоційного стану у 

процесі математичної діяльності, готовність виявляти вольові зусилля і 

наполегливість у ході розв’язання математичних задач, гідно переживати 

невдачі під час здійснення цього процесу) [45; 183]. 

На думку Е. Рогожинської, указана компетентність має дві складові: 

математичні вміння (уміння оперувати числовою інформацією, 

геометричними об’єктами на площині та в просторі, установлювати 

відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності тощо) і 

ставлення (усвідомлення значення математики для повноцінного життя в 

сучасному суспільстві, розвитку наукового, технологічного, економічного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів) [150, с. 9]. 

Наведені точки зору науковців, визначені вимоги Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо опанування 

учнями основної школи освітньої галузі «Математика» [61], а також 



349 
 

 

наведений у Концепції «Нова українська школа» [96] відповідний перелік 

умінь стали теоретичним підґрунтям для виокремлення таких компонентів 

математичної компетентності інтелектуально здібних учнів основної школи:    

- мотиваційно-цільовий – розуміння ролі математики в сучасному 

суспільстві, необхідності формування математичної компетентності, 

наявність мотивів до її опанування, здатність ставити низку послідовних 

цілей на шляху  оволодіння цією компетентністю;  

- когнітивно-процесуальний – опанування учнями системи 

математичних знань та понять, сформованість основних груп математичних 

умінь (аналітичних, алгоритмічних, геометричних, обчислювальних, 

імовірнісних, функціональних, стохастичних); 

- особистісно-ціннісний – сформованість необхідних для вивчення 

математики якостей (наполегливість, ретельність, уважність тощо), засвоєння 

відповідних цінностей (математика, інтелект, мислення, саморозвиток тощо).   

На підставі здійсненого аналізу наукової літератури [50; 145], вимог 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [61] щодо 

опанування учнями основної школи освітньої галузі «Природознавство», 

наведеного в Концепції «Нова українська школа» [96] відповідного переліку 

вмінь також було визначено, що компетентність у галузі природничих наук 

містить такі компоненти:  

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення важливості гармонійної 

взаємодії людини та природи, наявність в учнів мотивації до оволодіння 

компетентністю в галузі технологій, здатність правильно формулювати 

послідовність цілей у процесі опанування цієї компетентності; 

- когнітивно-процесуальний – сформованість цілісного уявлення про 

природу та місце людини в ній, оволодіння учнями термінологічним 

апаратом природничих наук, фундаментальними ідеями та принципами 

природничих наук, знаннями про основні закони й закономірності природи; 

наявність в учнів умінь користуватися методами наукового пізнання з метою 
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цілісного вивчення об’єктів та явищ природи, формулювати гіпотези, 

збирати потрібні дані, проводити експерименти, аналізувати отримані 

результати, узагальнювати дані про природні явища та об’єкти живої 

природи, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці (виконувати 

науково обґрунтовані дії у світі природи, передбачати та оцінювати наслідки 

власного впливу на довкілля тощо); 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями відповідних якостей 

(уважність, ретельність, відповідальність, принциповість тощо), засвоєння 

таких важливих цінностей, як природа, життя, загальнопланетарна система 

природокористування тощо.  

Окрім того, на підставі опрацювання наукових студій фахівців у галузі  

технологічної освіти (В. Бойчук, О. Коберник, Т. Мачача, В. Сидоренко [23; 

91; 92; 133; 188] та ін.), аналізу вимог Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти [61]  щодо опанування учнями основної школи 

освітньої галузі «Технології» (технологічний компонент), а також  

наведеного в Концепції «Нова українська школа» [96]  відповідного переліку 

вмінь  було визначено,  що  компетентність у галузі технологій охоплює такі 

компоненти:  

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення ролі технологічної діяльності 

в житті сучасної людини, наявності мотивації до оволодіння компетентністю 

в галузі технологій, здатність правильно формулювати послідовність цілей 

у процесі опанування цієї компетентності; 

- когнітивно-процесуальний –  наявність в учнів знань про основи 

техніки та виробництва, сучасні перспективні технології перетворення 

матеріалів, загальнотрудових умінь та навичок; 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями відповідних якостей 

(працелюбність, ініціативність, активність, сумлінність тощо), засвоєння 

таких важливих цінностей, як праця, творчість, професіоналізм тощо.     
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Як було відзначено раніше, суспільствознавчі предмети мають також 

певний педагогічний потенціал щодо формування в інтелектуально здібних 

учнів основної школи ініціативності й підприємливості. Це зумовлює 

доцільність визначення структури та змісту поданої компетентності. 

На думку Ю. Білової, ця компетентність має такі компоненти: 

1) мотиваційно-ціннісний (розвиненість мотивів щодо здійснення  

підприємницької діяльності, стійкого позитивного ціннісного ставлення до 

підприємництва); 2) когнітивний (сформованість знань про основні поняття, 

значення та методи підприємницької діяльності; знання технологічного, 

тобто процедурного,  характеру); 3) діяльнісний (наявність практичних умінь 

підприємницької діяльності: вибору ефективної бізнес-ідеї, оптимальних 

форм діяльності тощо); 4) емоційно-вольовий (здатність розуміти власний 

емоційний стан у ситуації пошуку та реалізації бізнес-проектів, гідно 

переживати відсутність результату; прояв в процесі діяльності 

цілеспрямованості, терпіння, готовності до опанування себе) [18, с. 16–17].  

О. Ліскович у складі зазначеної  компетентності виділила такі складові:    

когнітивну (наявність знань про сучасне підприємництво, економне 

використання ресурсів тощо); діяльнісну (уміння застосовувати знання для 

розв’язання життєвих проблем, ефективно організувати власну діяльність); 

особистісну (сформованість ціннісних орієнтирів в оволодінні практичними 

навичками, працьовитості, ініціативності, відповідальності за результати 

власної діяльності) [115].  

З урахуванням наведених поглядів науковців та запропонованого 

в Концепції «Нова українська школа» [96] відповідного переліку вмінь було 

визначено,  що ініціативність і підприємливість як ключова компетентність 

учнів має такі компоненти:  

- мотиваційно-цільовий – усвідомлення ролі підприємництва 

в сучасному суспільстві та важливості набуття ініціативності й  

підприємливості як ключової компетентності, розвиненість мотивів та 
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зацікавленості в її опануванні, здатність формулювати низку цілей для 

здобування очікуваного результату в цій галузі;   

- когнітивно-процесуальний – наявність в учнів знань про 

підприємницьку діяльність, сформованість умінь генерувати нові ідеї й 

реалізувати їх на практиці, раціонально поводитись у ролі споживача, 

бережливо використовувати особисті  заощадження; 

- особистісно-ціннісний – виявлення учнями відповідних якостей 

(ініціативність, цілеспрямованість, завзятість, готовність до розумного 

ризику, ощадливість, підприємливість тощо), засвоєння таких важливих 

цінностей, як підприємництво, розумний ризик, свобода вибору, 

самореалізація.  

Зазначимо, що застосування універсального підходу до визначення 

структурних компонентів усіх указаних ключових компетентностей дозволяє 

чіткіше проконтролювати процес їх формування в інтелектуально здібних 

учнів основної школи під час навчання суспільствознавчих предметів. Слід 

також уточнити, що в кожній із ключових компетентностей було 

конкретизовано її змістове наповнення відповідно до специфіки цієї 

компетентності та визначених нормативних вимог до навчальних досягнень 

учнів основної школи.  

 

 4.2.3 Формувально-функціональний блок  

Як визначено в дослідженні, формувально-функціональний блок 

системи формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 

включає технологію формування в них цих компетентностей та відповідне 

науково-методичне і дидактичне забезпечення, а також теоретично 

обґрунтовані педагогічні умови, що сприяють успішній реалізації цього 

процесу.  
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Зокрема, необхідність розробки зазначеної технології пояснюється  

тим, що тільки в такому разі гарантовано забезпечене досягнення очікуваних 

результатів. Як установлено на підставі опрацювання відповідної наукової  

літератури [24; 108; 148; 169; 233; 234], під технологією формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в 

процесі навчання суспільствознавчих предметів розуміють сукупність 

науково обґрунтованих методів, засобів, інструментів, технологічних 

процедур, що забезпечують успішне досягнення цієї мети. 

Під час проектування вказаної технології також було враховано, що  

основними характерними ознаками технології в галузі освіти є такі: 1) чітка 

постановка цілей навчання, орієнтація процесу реалізації всіх запланованих 

процедур на їх гарантоване досягнення; 2) розбудова технологічного 

ланцюжка педагогічних дій, операцій, комунікацій у чіткій відповідності до 

визначених цільових установок; 3) активна взаємодія всіх учасників 

освітнього процесу на підставі забезпечення його індивідуалізації й 

диференціації, діалогічності, оптимального розподілу людських та технічних 

ресурсів; 4) гнучке управління процесом навчання шляхом розподілу 

необхідних операцій на окремі етапи й активізації мотивації діяльності учнів 

на кожному з них; 5) забезпечення оперативного зворотного зв’язку на основі 

реалізації системної діагностики навчальних досягнень школярів; 

6) можливість відтворення технології кожним педагогом за умови чіткого 

дотримання послідовності всіх елементів, алгоритму потрібних дій із 

гарантією досягнення запланованих результатів освітнього процесу; 

7) визначення обов’язкових діагностичних процедур, що містять критерії, 

показники та інструментарій вимірювання результатів навчальної  діяльності 

учнів [108; 141; 233; 233]. 

Зазначимо, що під час розробки вказаної технології також було 

враховано рекомендації з цього питання інших науковців. Так, за висновками 

О. Темняткіної, технологія формування ключових компетенцій в учнів 
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основної школи має такі етапи: 1) емоційно-мотиваційний етап (прийняття 

підлітками сформульованого завдання або його самостійна постановка в 

процесі навчання); 2) етап цілепокладання, або організаційно-діяльнісний 

(усвідомлення учнями мети теоретичного перетворення й засвоєння 

запропонованого навчального матеріалу, трансформації предметних умов із 

метою побудови певної абстрактної моделі, планування діяльності з пошуку 

способів досягнення поставленої мети); 3) етап емпіричного моделювання 

(створення емпіричної моделі знання на основі актуалізації засвоєних знань у 

різних формах колективної навчальної діяльності); 4) етап теоретичного 

моделювання (перетворення моделі від абстрактного до конкретного з метою 

вивчення її властивостей, виявлення істотних взаємозв’язків усередині 

моделі й у співвідношенні з елементами цілісної системи; теоретична 

рефлексія); 5) творчий етап (використання розробленої теоретичної моделі 

для вирішення часткових завдань, здійснення практичної рефлексії); 6) етап 

контролю й оцінки, або вдосконалення діяльності (визначення способів 

ефективного використання моделі на практиці, оцінювання і  контроль 

отриманих результатів) [200; 201]. 

Як стверджує О. Ліскович, технологія формування предметної 

й ключових компетентностей учнів основної школи реалізується як 

послідовність таких етапів діяльності вчителя: діагностувальний, 

мотиваційний, змістово-діяльнісний, результативний, рефлексивний. Своєю 

чергою, діяльність учнів щодо оволодіння цими компетентностями 

реалізується як низка таких етапів: вхідний контроль, постановка й аналіз 

наявних проблемних ситуацій, вивчення нового матеріалу, застосування 

набутих знань і вмінь під час виконання прикладних і практичних завдань, 

реалізація рефлексії [116, с. 8]. 

У контексті порушеної проблеми дослідження значний інтерес 

становлять також теоретичні положення А. Авдюкової, яка розробила 

технологію формування соціальної компетентності учнів в інтерактивній 
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взаємодії на уроках суспільствознавства. Ця технологія складається з таких 

етапів: 1) аналітико-проектувального (аналіз наявних ресурсів для  

забезпечення процесу формування визначеної компетентності, пілотне 

дослідження рівня її сформованості в учнів, розбудова моделей реалізації 

інтерактивної взаємодії на уроках суспільствознавчого циклу; проектування 

програмно-методичного й  діагностичного інструментарію); 2) організаційно-

формувального (діагностика вихідного рівня сформованості соціальної 

компетентності школярів, організація інтерактивної взаємодії на уроках на 

основі застосування методів проблемного навчання, проектного навчання, 

проведення дискусій); 3) корекційно-аналітичного (діагностика досягнутого 

рівня  сформованості зазначеної компетентності, реалізація коригувальних 

заходів у процесі реалізації програмно-методичного, діагностичного й 

технологічного інструментарію) [3, с. 18–20]. 

На підставі врахування теоретичних положень науковців та результатів 

власного дослідження зроблено висновок про те, що технологія формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в 

процесі навчання суспільствознавчих предметів складається з таких 

основних етапів: організаційно-мотиваційного, дієво-процесуального, 

контрольно-коригувального.  

Зазначимо, що організаційно-мотиваційний етап реалізації технології 

було спроектовано на підставі врахування нормативних освітніх вимог, 

визначеної структури та змісту ключових компетентностей, а також вихідних 

даних щодо їх сформованості в учнів указаної вище категорії. Цей етап 

пов’язаний зі створенням необхідних навчальних матеріалів (авторських 

навчальних посібників, рекомендацій та інструктивних листів для школярів, 

комплексів індивідуальних завдань у паперовій та електронній формі тощо), 

визначенням оптимальних методів та організаційних форм, які 

використовуватимуть у процесі формування цих компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів, а також проведенням із ними цілеспрямованої 
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роботи, спрямованої на розвиток у них зацікавленості й позитивного 

ціннісного ставлення до цих компетентностей, мотивів до оволодіння ними. 

Як визначено, для розвитку зазначеної мотивації та ціннісного 

ставлення школярів доцільно застосовувати різні методи й форми діяльності: 

лекції, зустрічі з відомими публічними особами (провідними науковцями, 

бізнесменами, політиками та ін.); екскурсії до різних закладів, установ та 

організацій; залучення високоздібних підлітків до виступів із 

повідомленнями й доповідями перед однокласниками та учнями інших 

класів, організацію ними в колі власних інтересів гуртової роботи 

з молодшими школярами тощо.  

Мотиваційний ефект має також ціннісне збагачення навчального 

матеріалу та наповнення його додатковою, цікавою для учнів інформацією. 

Окрім того, на підставі аналізу наукової літератури [79; 129; 185; 210; 211] 

установлено, що значний вплив на розвиток навчально-пізнавальної 

мотивації інтелектуально здібних підлітків мають також різні соціальні 

чинники. Так, необхідною передумовою для забезпечення успішності цього 

процесу є створення сприятливого психологічного клімату в класі, 

покращення емоційного стану школярів шляхом цілеспрямованого створення 

різноманітних педагогічних ситуацій, які сприяють відчуттю учнями 

власного успіху; урахування їхніх індивідуальних інтересів і потреб; 

перетворення учнів із пасивних користувачів інформації, яку запропонував 

учитель, на активних учасників освітнього процесу, його співорганізаторів та 

співавторів.  

Слід зауважити, що дієво-процесуальний етап зазначеної технології 

спрямований на комплексне формування в школярів знань, умінь та  

особистісних якостей, що входять до складу визначених ключових 

компетентностей.  

Як з’ясовано на підставі аналізу наукової літератури [31; 69; 80; 101; 

156; 165; 211; 221], на цьому етапі технології доцільно застосовувати такі 
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методи й форми організації навчальної діяльності учнів: дискусії; дебати; 

виступи з повідомленнями, рефератами, доповідями, відеопрезентаціями; 

рольові, імітаційні та дидактичні ігри; навчальні й дослідницькі проекти; 

тренінги, практикуми й майстер-класи; написання есе, статей, творів; 

рецензування робіт інших школярів; роботу з різними джерелами інформації: 

навчальною й довідковою літературою, історичними й сучасними 

державними документами, інформацією з мережі Інтернет; творчі студії; 

створення веб-сайтів, кросвордів, кластерів, тестових завдань, опорних 

таблиць і конспектів, графіків, синквейнів; виконання та створення  творчих 

завдань і вправ; обговорення проблемних ситуацій, кейс-метод, веб-квести, 

театралізацію, інтерактивні технології роботи в малих групах тощо. 

Уточнимо, що це питання знайшло докладне відображення в авторській  

публікації [204]. 

Контрольно-коригувальний етап технології формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів передбачає визначення рівня 

сформованості в них цих компетентностей та за потреби внесення в освітній 

процес необхідних змін. Як установлено в ході дослідження на підставі 

вивчення наукової літератури [2; 3; 71; 90; 106; 109; 155; 211], на цьому етапі 

доцільно використовувати різні методи й форми отримання інформації про 

сформованість в учнів зазначених компетентностей:  вивчення шкільної 

документації, спостереження, бесіди, анкетування, тестування, аналіз усних 

відповідей та продуктів навчальної діяльності в письмовій, електронній чи 

інших формах, портфоліо, експертне оцінювання тощо, а також відповідні 

діагностичні методики: «Діагностика спрямованості навчальної мотивації» 

Т. Дубовицької, «Виявлення комунікативних і організаторських схильностей 

(КОС)» В. Синявського й Б. Федоришина, «Вивчення самооцінки за 

допомогою процедури ранжування» А. Реана, «Діагностика комунікативної 

соціальної компетентності (КСК)», «Вивчення ціннісних орієнтацій учнів 
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"Фільм"» Д. Туліна [17], «Визначення життєвих цінностей особистості (Must-

тест)» П. Іванова і Є. Колобової [66] тощо.   

На підставі аналізу наукової літератури [80; 156; 155; 211] також 

визначено, що підвищення ефективності процесу формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

вивчення суспільствознавчих предметів забезпечує й реалізація відповідних 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов. У дослідженні з’ясовано, що 

сам термін «педагогічні умови» науковці розуміють неоднозначно.  

Так, деякі дослідники (М. Боритко, О. Дерев’янко, М. Малькова,  

А. Моложавенко, І. Соловцова та ін.) трактують цей термін як сукупність 

методів, форм, прийомів, факторів, обставин, реалізація яких сприяє 

досягненню  поставлених педагогічних цілей [25; 60; 126]. При цьому 

М. Боритко, А. Моложавенко та І. Соловцова уточнюють, що педагогічні 

умови як зовнішні обставини й чинники, визначають перебіг свідомо 

сконструйованого педагогом освітнього процесу та великою мірою 

впливають на його результати, проте не гарантують їх обов’язкового 

досягнення. Адже, як стверджують автори, умова, на відміну від засобу, не 

передбачає жорсткої причинної детермінації результату [25, с. 116]. 

Прихильники іншої наукової позиції (О. Бражнич, А. Найн, 

О. Федорова та ін.) сприймають педагогічні умови як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних ресурсів 

реалізації освітнього процесу, що забезпечує успішне досягнення поставленої 

мети [27; 144; 218]. Схоже визначення пропонує В. Андрєєв, який під 

педагогічними умовами розуміє результат цілеспрямованого відбору, 

конструювання та застосування «елементів змісту, методів (прийомів), а 

також організаційних форм навчання» для досягнення поставлених цілей [6, 

с. 124]. 

У науковій літературі дослідники (М. Михнюк, Н. Тверезовська, 

Л. Філіпова та ін.) також висловлюють точку зору, відповідно до якої 
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педагогічні умови – це сукупність взаємопов’язаних заходів, необхідних для 

досягнення поставленої педагогічної мети [140; 199]. Своєю чергою, 

В. Манько визначає педагогічні умови як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик освітнього процесу, що 

забезпечує його високу результативність та відповідає психолого-

педагогічним критеріям оптимальності [127, с. 153–161]. 

Прихильники четвертої виділеної наукової позиції (К. Галацин, 

О. Дурманенко, А. Фещук та ін.) тлумачать педагогічні умови як особливості 

організації освітнього процесу в закладі освіти, що переважною мірою 

визначають його результати й об’єктивно забезпечують можливість 

досягнення цих результатів [41; 66]. 

Віддаючи належне представленим вище точкам зору, зазначимо, що 

особливий інтерес у контексті порушеної проблеми становить позиція 

науковців (М. Звєрєва, Н. Іпполітова, І. Смирнова та ін.), які пов’язують 

педагогічні умови з конструюванням педагогічної системи, у якій ці умови є 

одним із компонентів, що відображає сукупність внутрішніх (забезпечують 

розвиток особистісного аспекту суб’єктів навчання) і зовнішніх (сприяють 

реалізації процесуального аспекту системи) елементів, котрі забезпечують 

ефективне функціонування й подальший розвиток зазначеної системи [74; 82; 

196].  

У контексті порушеної проблеми дослідження доцільно також 

відзначити, що на підставі узагальнення різних точок зору науковців 

Б. Куприянов і  С. Диніна сформулювали такі важливі наукові положення: 

педагогічні умови – це вагома складова педагогічної системи (зокрема 

й  педагогічного процесу як цілісності); педагогічні умови відображають 

сукупність можливостей освітнього й матеріально-просторового середовища, 

що тим чи іншим способом впливають на його функціонування; у структурі 

педагогічних умов наявні як внутрішні (активізують процес особистісного 

становлення суб’єктів навчання), так і зовнішні (забезпечують формуванню 
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процесуальної складової системи) елементи; реалізація науково 

обґрунтованих умов сприяє підвищенню ефективності визначеної 

педагогічної системи [103, с. 102].   

Отже, можна підсумувати, що в науковій літературі подано різні 

визначення сутності педагогічних умов. Однак дослідників об’єднує теза про 

те, що реалізація науково обґрунтованих умов сприяє досягненню 

поставлених педагогічних цілей. З урахуванням різних точок зору науковців 

зроблено висновок про те, що в контексті дослідження педагогічні умови 

визначаються як сукупність спеціально створених обставин, реалізація яких 

сприяє ефективному формуванню ключових компетентностей інтелектуально 

здібних учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих 

предметів. Важливо також наголосити, що зазначені умови є важливою 

складовою проектованої системи формування цих компетентностей у 

школярів указаної категорії.  

Зауважимо, що під час визначення педагогічних умов, які сприяють 

успішному здійсненню вказаного процесу, було враховано точки зору різних 

науковців із порушеного питання. Так, Л. Антошкіна вважає, що 

формуванню ключових компетентностей учнів сприяє дотримання в 

освітньому процесі таких умов: 1) забезпечення діяльнісного характеру 

навчання, що передбачає перетворення визначеного змісту освіти у 

відповідний проект діяльності, яку мають опанувати школярі; 2) залучення їх 

до різних видів і форм навчання, що сприяє ефективному розвитку 

здібностей, якостей і властивостей особистості; 3) акцентування педагогом 

уваги не на збільшенні призначеної для оволодіння учнями обсягу навчальної 

інформації, а на формуванні в них умінь самостійно її здобувати, 

опрацьовувати й оптимально застосовувати; 4) розширення сфери 

практичного використання знань, дій та ставлень учнів у межах здійснення 

міжпредметної діяльності; 5) формування в суб’єктів навчання 

ініціативності, відповідальності за його результати та інших соціально 
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важливих якостей; 6) організація освітнього процесу школярів на підставі 

здійснення співробітництва й рефлексії; 7) використання різних форм 

педагогічної взаємодії; 8) представлення запроектованої освітньої діяльності 

учнів у процесуальній формі, а саме – у вигляді комплексу навчальних 

завдань і ситуацій, що забезпечують покращення процесу орієнтування 

школярів у предметній та аксіологічній царинах; 9) активізація 

мотиваційного забезпечення і ціннісного збагачення  діяльності учнів на 

підставі створення сприятливої обстановки для самореалізації кожного з них 

[10, с. 15–16]. 

Схожі ідеї стосовно порушеного питання висловлюють Н. Журавльова 

й Л. Шкеріна. Вони стверджують, що успішність формування ключових 

компетентностей у суб’єктів навчання можна забезпечити реалізацією таких 

умов: 1) пріоритетність діяльнісного підходу в навчанні (компетентність, 

будучи процесуальним поняттям, формується та проявляється тільки в 

процесі виконання людиною відповідної  діяльності, причому встановлено, 

що найбільш ефективним способом формування ключових компетентностей  

особистості постає її залучення до відтворення навчальної діяльності на 

рефлексивному рівні); 2) здійснення контекстного навчання (процеси 

формування та проявлення ключових компетентностей у діяльності 

суб’єктом навчання можуть здійснюватися тільки в тому випадку, коли ця 

діяльність є для нього  особистісно значущою, а тому існує необхідність у 

включенні в його навчальну діяльність особистісного контексту. Контекстне 

навчання має в цьому ракурсі значні потенційні можливості, оскільки воно 

дає змогу організувати особистісно значущу навчальну діяльність людини, а 

як наслідок – мотивувати її до застосування засвоєних знань та вмінь у 

відповідній діяльності. Отже, зазначена умова сприяє формуванню 

мотиваційно-ціннісних компонентів ключових компетентностей суб’єктів 

навчання); 3) створення й системне використання інформаційно-освітнього 

середовища закладу в процесі навчання молодої людини, що є необхідною 
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передумовою для засвоєння нею таких важливих складових інформаційної та 

комунікативної компетентностей, як готовність працювати з інформацією на 

підставі застосування електронних засобів навчання та здійснювати 

комунікацію з різними людьми в мережі Інтернет; 4) пріоритетність 

використання активних та інтерактивних методів навчання; 5) забезпечення 

зв’язку, наступності навчальної й дослідницької діяльності суб’єктів 

навчання, їхньої аудиторної (класної) і позааудиторної (позакласної) 

діяльності; 6) реалізація педагогами установки на формування ключових 

компетентностей в учасників педагогічної взаємодії [68, с. 33–35]. 

Л. Паращенко зазначає, що ефективне формування ключових 

компетентностей учнів забезпечує виконання таких умов: створення 

відповідного освітньо-виховного простору, спрямованого на підвищення 

ефективності навчальної діяльності учнів, а також системи управління ним; 

актуалізація змісту освіти для формування ключових компетентностей 

у школярів; проектування й упровадження результативних технологій, форм 

і методів педагогічної діяльності [156, с. 74].  

М. Ільїна визначила такі педагогічні умови формування ключових 

компетентностей в учнів основної школи: створення спеціального освітнього 

середовища, спрямованого на формування в них цих компетентностей; 

забезпечення діяльнісного характеру опанування школярами соціального 

досвіду в освітньому процесі; здійснення регулярної діагностики результатів 

процесу формування в учнів ключових компетентностей та при необхідності 

внесення необхідних коректив у цей процес [80, с. 6]. 

 В. Іваній та А. Муха виокремлюють дві групи педагогічних умов 

формування компетентностей учнів основної школи. На їхню думку, першу з 

них становлять умови, що детермінують характеристики змісту шкільної 

освіти, а саме такі: апелювання під час вибору завдань до суб’єктивного 

досвіду підлітків; застосовування навчальних завдань відкритого й закритого 

типу; використання практико-орієнтованих ситуацій під час формулювання 
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проблеми й її безпосереднього розв’язання; застосовування надлишкової 

інформації для вироблення навичок роботи школярів в умовах 

невизначеності. Як стверджують автори, друга група умов пов’язана з 

процесуальною характеристикою шкільної освіти, причому ці умови 

набувають актуальності тільки за виконання умов першої групи. До цієї 

групи умов належать такі: надання переваги самостійній навчальній 

діяльності школярів; використання різних за кількістю учасників видів 

освітньої діяльності в різних поєднаннях; спонукання учнів до створення 

індивідуального освітнього продукту (наприклад, визначення власного  

способу розв’язання проблеми); активізація розвитку рефлексії учнів; 

використання технологій, що дозволяють здійснювати аутентичну 

(суб’єктивну) оцінку діяльності учнів; організація презентацій і захисту ними 

результатів власної домашньої роботи творчого характеру [83, с. 36]. 

У дослідженні в пригоді також стали наукові погляди В. Ципко, яка 

визначила такі умови успішної реалізації методичної системи навчання 

суспільствознавчих предметів: 1) залучення суб’єктів навчання до участі в 

різних видів освітньої діяльності, причому центральне місце серед них 

відводиться самостійній роботі; 2) комплексне формування в молоді 

пізнавальних потреб, суспільствознавчих знань, умінь і навичок як 

необхідної передумови успішного здійснення соціальної взаємодії; 

3) створення в процесі навчання атмосфери співробітництва і співтворчості, 

спонукання учасників цього процесу до рефлексії власної  діяльності; 

4) систематичне використання на заняттях різних активних та інтерактивних 

методів навчання (обговорення проблемних питань, дебати, дискусії тощо); 

5) послідовна реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання 

предметів зазначеного циклу, зокрема шляхом обговорення наскрізних 

питань, які формулюються з урахуванням основних суспільствознавчих 

понять; 6) забезпечення цілеспрямованого формування в суб’єктів навчання 

всіх компонентів суспільствознавчої компетентності (когнітивного, 
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процесуально-діяльнісного, аксіологічного); 7) здійснення спеціальної 

підготовки педагогів до формування суспільствознавчої компетентності [224, 

с. 269–270]. 

Наведені вище точки зору науковців було враховано під час 

теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі 

навчання суспільствознавчих предметів. У ході визначення цих умов у  

пригоді також стали висновки дослідників (Н. Бібік, О. Ліскович, О. Овчарук, 

Л. Паращенко, О. Пометун, С. Трубачева та ін.) про те, що проблема 

реалізації компетентнісного підходу у вітчизняній шкільній освіті сьогодні 

спричиняє гострі дискусії серед освітян стосовно різних аспектів його 

застосування. При цьому більшість учителів зазнають суттєвих труднощів 

під час організації процесу формування компетентностей у школярів [17; 

117; 151; 156; 165; 213].  

Зокрема, Л. Паращенко відзначає, що технологія шкільної 

компетентнісної освіти вимагає від педагогів створювати сприятливі 

передумови для розвитку в кожної особистості здібностей до рефлексії, 

навчати учнів адекватно діяти в конкретних ситуаціях, долати неочікуване 

розгортання досліджуваних подій, конструювати особистий спосіб 

діяльності, застосовувати індивідуальні техніки й досвід успішних дій. А це, 

своєю чергою, передбачає широке використання в роботі зі школярами 

принципово нових форм навчання, виховання та розвитку особистості 

порівняно з традиційною системою навчання [156, с. 73]. Тому в учителів 

виникає багато запитань щодо впровадження компетентнісно орієнтованої 

освіти в школі й, зокрема, формування в учнів ключових компетентностей.  

Зазначимо, що для виявлення практичного стану різних аспектів 

порушеної проблеми було проведено пілотне дослідження, у якому взяли 

участь 168 педагогів та 279 інтелектуально здібних учнів основної школи.  
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Зокрема, визначався стан готовності вчителів суспільствознавчих предметів 

до формування ключових компетентностей учнів указаної категорії.  

Як установлено за даними цього дослідження, майже дві третини 

опитаних не змогли визначити основні відмінності між знаннями й уміннями 

та компетентностями. Близько половини респондентів не були здатні чітко 

розкрити сутність та склад ключових компетентностей, назвати методи, 

форми й технології, які доцільно застосовувати для їх формування в учнів 

основної школи на заняттях із суспільствознавчих предметів, 

схарактеризувати діагностичні процедури їх сформованості. Окрім того, 

майже 60 % респондентів визнали, що в процесі реалізації компетентнісно 

орієнтованої освіти в основній школі вони стикаються з тими чи тими 

труднощами, що негативно впливає на результати їхньої професійної 

діяльності.  

Отже, результати пілотного дослідження засвідчили, що загалом 

учителі суспільствознавчих предметів слабко підготовані до формування 

ключових компетентностей учнів основної школи. Причому встановлено, що 

особливо гостро ця проблема постає в роботі вчителів з інтелектуально 

здібними школярами.     

У світлі цього багато науковців (О. Ващук, В. Демченко, Ю. Клименюк, 

І. Любовецька, О. Олійник, О. Полетай, Л. Радзіховська, В. Ушмарова, 

М. Шемуда та ін. [33; 59; 89; 121; 153; 164; 174; 217; 228]) пов’язують 

успішність процесу навчання інтелектуально здібних та обдарованих учнів із 

відповідною готовністю вчителів до цієї роботи. Своєю чергою, така 

готовність є результатом спеціально організованої підготовки педагогів. 

Водночас результати досліджень, які здійснили О. Антонова, О. Ващук, 

Ю. Клименюк, Л. Мерва, Л. Радзіховська, В. Ушмарова, М. Шемуда та ін., 

засвідчують, що більшість шкільних учителів не готові до роботи з 

високоінтелектуальними школярами. Зокрема, за висновками науковців, їм 

бракує теоретичних знань і практичних умінь щодо ідентифікації цих учнів, 
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надання їм індивідуального педагогічного супроводу в навчальній діяльності, 

діагностики рівня сформованості їхніх здібностей та навчальних досягнень 

[8; 9; 33; 136; 174; 217; 228].     

Схожі результати ми отримали під час проведення пілотного 

дослідження. Зокрема, за його даними, 57,6 % учителів не змогли назвати 

чіткі ознаки та способи виявлення інтелектуально здібних учнів основної 

школи,  особливості організації їхньої навчальної діяльності, 54,3 % – 

розкрити специфіку формування ключових компетентностей у цього 

контингенту школярів, 63,2 % – визначити оптимальні методи та форми 

формування цих компетентностей у високоздібних підлітків.  

На підставі викладеного зроблено висновок про те, що в контексті 

дослідження першою педагогічною умовою є забезпечення спеціальної 

підготовки учителів до формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі навчання 

суспільствознавчих предметів.  

Уточнимо, що на підставі врахування висновків науковців 

(О. Антонова, І. Гавриш, О. Дубасенюк, Ю. Клименюк, О. Мариновська, 

Т. Семенюк, В. Ушмарова [9; 40; 64; 128; 217] та ін.) визначено, що ця 

підготовка являє собою систему методичних заходів, спрямованих на 

забезпечення готовності вчителів суспільствознавчих предметів до 

формування вказаних компетентностей школярів. Своєю чергою, під 

очікуваною готовністю розуміємо інтегративне особистісне утворення  

вчителя, що забезпечує успішність здійснення зазначеного процесу.  

Ця готовність включає в себе відповідні мотиви щодо оволодіння 

здатністю формувати ключові компетентності інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів, необхідні 

знання (про сутність та структуру ключових компетентностей, ознаки 

інтелектуально здібних учнів, специфіку формування цих компетентностей у 

високоздібних школярів підліткового віку під час навчання 
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суспільствознавчих предметів, вибір оптимальних для досягнення цієї мети 

методів і форм тощо) та вміння (ідентифікувати інтелектуально здібних 

учнів, надавати їм індивідуальний педагогічний супровід у процесі 

оволодіння ключовими компетентностями, розробляти та пропонувати учням 

комплекс завдань оптимального рівня складності тощо), а також професійно-

особистісні якості та властивості (висока обізнаність у галузі 

суспільствознавства, наполегливість, чесність, комунікабельність, 

толерантність тощо).  

Як відзначають науковці (О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун та 

ін.), реалізація компетентнісно орієнтованої освіти вимагає посилення її 

варіативності й особистісної орієнтації, використання новітніх освітніх 

технологій [151; 156; 165]. У дослідженні визначено, що центральне місце 

серед них мають посідати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.  

Уточнимо, що М. Кадемія й І. Шахіна під цими технологіями 

розуміють сукупність методів виробничих процесів і програмно-технічних 

засобів, які застосовують з метою збору, обробки, збереження, поширення та  

використання потрібної людині інформації [86]. Схоже визначення пропонує 

А. Бучинський, який стверджує, що інформаційно-комунікаційні технології – 

це сукупність засобів збирання, опрацювання, збереження, трансляції 

інформації за допомогою комп’ютера та її використання задля задоволення 

інтересів користувачів [29, с. 40]. К. Морозов визначає інформаційно-

комунікаційні технології як педагогічні технології, в яких використовують 

спеціальні програмні та технічні засоби, що забезпечують доступ до 

різноманітних інформаційних джерел та  інструментів спільної діяльності, 

спрямованих на отримання конкретного результату [142].  

Уточнимо, що в контексті дослідження під інформаційно-

комунікаційними технологіями розуміємо сукупність спеціальних  

програмних і технічних засобів, використовуваних для збирання, обробки, 

збереження й передавання інформації в інтересах користувача комп’ютера.  
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Важливо відзначити, що ці технології мають суттєві додаткові позитивні 

характеристики порівняно з традиційними методами навчання. Основними їх 

перевагами є такі: активізація мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; надання користувачу комп’ютера доступу до значного обсягу 

інформації з досліджуваної  проблеми в різних формах: текстових файлів, 

графічних, звукових чи анімаційних матеріалів, відео, мультимедіа; 

забезпечення індивідуалізації навчання школярів на підставі врахування їхніх 

вікових особливостей, індивідуальних потреб і можливостей, здатності 

суб’єктів освітнього процесу до виконання різних за змістом і рівнем 

складності завдань із використанням баз даних, вибором оптимального для 

кожного з них режиму навчальної діяльності; можливість моделювання 

різних історичних подій та соціальних явищ; перетворення навчання на 

дослідницько-інформаційний процес, у якому виникають сприятливі 

передумови не лише для засвоєння учнями нової інформації, а й для розвитку 

їхніх інтелектуальних здібностей та творчої активності; існування широкого 

діапазону засобів керування процесом навчання школярів (від можливості 

поставити запитання комп’ютеру до визначення оптимальної для учня 

стратегії навчання); можливість автоматизації процесів інформаційно-

методичного забезпечення й організаційного керування навчальною 

діяльністю школярів; поліпшення якості контролю за навчальною діяльністю 

школярів, можливість автоматизації контролю результатів засвоєння ними 

навчального матеріалу, спонукання учнів до рефлексії цієї діяльності, 

забезпечення об’єктивної діагностики й самодіагностики їхніх навчальних 

досягнень; відкриття нових можливостей та перспектив для організації 

самостійної навчальної діяльності й самоосвіти школярів [29; 107; 113].   

На підставі зіставлення особливостей організації навчальної діяльності 

інтелектуально здібних учнів основної школи та визначальних переваг 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти 

зроблено висновок про те, що педагогічно грамотне застосування цих 
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технологій у роботі зі школярами вказаного контингенту дійсно сприяє 

підвищенню ефективності їхнього навчання, зокрема процесу формування в 

них ключових компетентностей під час навчання суспільствознавчих 

предметів.  

Водночас, за результатами опитування учителів, які брали участь 

у проведеному пілотному дослідженні, з’ясовано, що тільки 9,5 % із них  

систематично застосовують в освітньому процесі інформаційно-

комунікаційні технології; близько третини освітян використовують їх тільки 

час від часу. Також установлено, що окремі комплекси індивідуальних 

завдань різного змісту та рівня складності для навчання інтелектуально 

здібних учнів основної школи на підставі реалізації цих технологій мають 

тільки 7,3 % учителів, методичні рекомендації для організації самостійної 

діяльності таких школярів – 5,4 % опитаних. Визначено, що тільки 15,4 % 

учителів намагаються цілеспрямовано використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для формування ключових і предметних  

компетентностей в учнів середніх класів, зокрема високоздібних школярів.  

За даними опитування самих високоздібних учнів, на уроках із 

суспільствознавчих предметів учителі застосовують інформаційно-

комунікаційні технології тільки епізодично, причому їх діапазон досить  

обмежений. Окрім того, більшість педагогів слабко враховує індивідуальні 

потреби й інтереси школярів, в основному орієнтуючись у своїй роботі на 

«середнього учня». Серед недоліків освітнього процесу високоздібні підлітки 

назвали й те, що вчителі приділяють недостатньо уваги організації різних 

видів пошукової та творчої діяльності, організованої на підставі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також 

застосуванню комп’ютерних програм для здійснення об’єктивного контролю 

результатів засвоєння учнями навчального матеріалу. 

З урахуванням наведених вище ідей різних науковців та результатів 

власного дослідження зроблено висновок про те, що друга визначена 
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педагогічна умова передбачає активне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів.  

Як відзначають дослідники (О. Корсакова, О. Пометун, С. Трубачева, 

А. Хуторський та ін.), реалізація компетентнісно орієнтованої освіти 

вимагає посилення її особистісної спрямованості, спонукання  кожного учня 

до рефлексії власної навчальної діяльності та її результатів, свідомого 

ставлення до оволодіння життєво необхідними компетентностями. Причому 

особливого значення рефлексивні вміння школярів набувають на етапі 

контролю та оцінювання поточних результатів в опануванні цих 

компетентностей [100; 165; 213; 222]. У світлі цього багато науковців 

(Л. Ващенко, В. Мусіна, О. Пліско, А. Сологуб [32; 143; 159; 198] та ін.) під 

час розкриття вагомої ролі моніторингових процедур у підвищенні рівня 

навчальних досягнень учнів і, зокрема, сформованості в них ключових 

компетентностей, наголошують на важливості залучення школярів до 

здійснення самомоніторингу цих досягнень.   

Як уже було відзначено, реалізація компетентнісно орієнтованої 

освіти в школі передбачає розбудову взаємин між усіма учасниками 

педагогічної взаємодії на засадах суб’єкт-суб’єктної парадигми, що вимагає 

перетворення кожного учня на активного суб’єкта освітнього процесу. У 

світлі цього підвищується значення процесу самомоніторингу, який, за 

висновками Н. Жигинас та Н. Сухачова, передбачає наявність особистісного 

компонента в управлінні освітнім процесом. Своєю чергою, аналіз 

навчальних успіхів учасників освітнього процесу за допомогою процедури 

самомоніторингу сприяє створенню та впровадженню варіативних систем 

управління якістю освіти [67, с. 46–48], зокрема процесом опанування 

школярами ключових компетентностей.  
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Як констатує А. Сологуб, особливо значущу роль указаний 

самомоніторинг відіграє в навчальній діяльності інтелектуально здібних 

учнів, які мають дістати широкі повноваження щодо її організації. На думку 

автора, освітній самоменеджмент і самомоніторинг тісно пов’язані між 

собою, причому ефективність розвитку особистості значною мірою 

залежить від наявності у свідомості учня «Я-концепції», яка узгоджується з 

його самооцінкою. А. Сологуб  також пояснює, що «Я-концепція» людини 

включає її уявлення про себе та оцінки результативності різних видів 

діяльності, а також власні прогнози щодо можливостей особистісного 

розвитку в майбутньому. У світлі цього науковець сприймає «Я-концепцію» 

як ефективний засіб багатоаспектного й системного самомоніторингу, що 

забезпечує процеси самопізнання, самооцінювання й самотворення. На 

думку автора, завдяки самомоніторингу учні мають можливість не тільки 

відстежувати свої навчальні успіхи, а й керувати власною навчальною 

діяльністю та особистісним розвитком, формувати себе як креативну й 

самодостатню особистість [198, с. 52–53]. А. Сологуб також ствержує, що 

під час здійснення високоздібними школярами самомоніторингу навчальних 

досягнень і рівнів сформованості компетентностей, указаних у нормативних 

освітніх документах у галузі загальної середньої освіти, учні мають брати за 

основу визначені в цих документах критерії оцінювання навчальних 

досягнень [198, с. 56]. 

Отже, на підставі аналізу наукової літератури зроблено висновок про 

те, що реалізація інтелектуально здібними учнями самомоніторингу своїх 

навчальних досягнень, зокрема рівня сформованості ключових 

компетентностей, є важливою передумовою для підвищення ефективності 

цього процесу. Однак результати проведеного пілотного дослідження 

засвідчують, що вчителі приділяють недостатньо уваги питанням організації 

зазначеного самомоніторингу.  
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Так, за даними опитування високоздібних учнів середніх класів, які 

брали участь у цьому дослідженні, майже 60 % педагогів не проводять 

системну роботу з навчання цих учнів здійснювати самомоніторинг 

сформованості ключових та предметних компетентностей. Також з’ясовано, 

що тільки 6,7 % учителів надають високоздібним підліткам регулярну 

індивідуальну підтримку з цього питання.  

Своєю чергою, більш ніж половина учнів відзначили, що вони не 

завжди розуміють критерії оцінювання вчителями навчальних досягнень і 

часто сприймають виставлені їм оцінки як необ’єктивні. Проте майже 96 % 

опитаних підлітків погодилися, що проведення самомоніторингу одночасне 

зі здійсненням учителями моніторингу сформованості компетентностей в 

учнів на підставі використання єдиних критеріїв оцінювання дало б змогу 

значно підвищити результативність цього процесу. 

На підставі викладеного зроблено висновок, що третьою  

педагогічною умовою є залучення інтелектуально здібних учнів основної 

школи до здійснення ними самомоніторингу сформованості ключових 

компетентностей.   

Таким чином, у процесі дослідження визначено й теоретично 

обґрунтовано три представлені вище педагогічні умови формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи 

під час навчання суспільствознавчих предметів. Зауважимо, що процес 

визначення та реалізації цих умов відображено в таких авторських 

публікаціях: [202; 205; 206; 209; 238]. 

 

4.2.4 Діагностично-результативний блок   

Під час проведення дослідження визначено, що діагностично-

результативний блок технології формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі навчання 

суспільствознавчих предметів відображає критерії й показники, рівні 
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сформованості в школярів цих компетентностей, а також очікуваний 

результат реалізації розробленої системи. Обрання критеріїв і показників, які 

характеризують сформованість ключових компетентностей високоздібних 

учнів середніх класів, відбувалося на підставі врахування встановленої 

структури та змісту цих компетентностей, нормативних вимог до навчальних 

досягнень учнів, наведених у відповідних державних освітніх документах, а 

також рекомендацій науковців із цього питання.   

Зауважимо, що для визначення оптимальних критеріїв і показників 

сформованості ключових компетентностей в учнів зазначеної категорії 

доцільно було спочатку уточнити сутність самих термінів «критерій» 

і «показник», які в науковій літературі  не мають однозначного тлумачення.  

Зокрема, у довідковій літературі під критерієм (від грец. kriterion – 

засіб для судження) розуміють певну підставу для оцінювання, визначення 

або класифікації чогось; мірило для визначення, оцінювання предмета чи 

явища; ознаку, яку покладено в основу класифікації, деякий орієнтир, 

індикатор, за допомогою якого відбувається процедура оцінювання чи 

класифікації певних об’єктів, визначають значущість або незначущість 

певних аспектів в їх стані; об’єктивну сутнісну характеристику, за 

допомогою якої проводять порівняльну оцінку певного явища, виявляють 

ступінь якісних і кількісних його змін; сукупність ознак, на підставі яких 

складають оцінку умов, процесу й результату навчальної діяльності, що 

відповідають поставленим цілям [34; 94; 149; 170; 193].  

Як установлено, у різних наукових працях термін «критерії» теж 

тлумачать неоднозначно, зокрема як:  

- якості, властивості, ознаки досліджуваного об’єкта, що дозволяють  

зробити висновки про стан і рівень його сформованості (Н. Баловсяк, 

В. Макаренко [12; 124]); якість явища, що відображає його суттєві 

характеристики й саме тому підлягає оцінюванню (В. Курило [105, с. 35]); 
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- мірило для визначення оцінки предмета чи явища; ознаку, узяту за 

основу класифікації (В. Максимова [125, с. 160]); міру оцінювання 

досліджуваного явища та тих змін, які відбулися в розвитку окремих 

складових чи особистості в цілому в результаті експериментального 

навчання та виокремлених педагогічних умов, за яких визначена гіпотеза 

відповідає чи не відповідає результатам експерименту (Л. Путляєва [173, 

с. 37]); 

- матеріалізовану сукупність ознак, що визначають підстави для  

висновку про ступінь відповідності сформованості певної якості об’єкта 

дослідження визначеним вимогам (І. Андрела, Л. Вікторова,  Н. Зуєнко [38; 

78]); найзагальнішу сутнісну ознаку, на підставі якої здійснюють 

оцінювання, порівняння реальних педагогічних явищ (Г. Сєриков [186, 

с. 93]); 

- узагальнений показник розвитку системи, успішності діяльності, 

основу для класифікації (Р. Атахов, В. Загвязинський [70, с. 199]);  

- засіб для формування судження, ознака, на підставі якої здійснюють 

оцінювання будь-чого (А. Верхола [36, с. 11]);  

- перелік вимог, за допомогою яких можна схарактеризувати рівні 

сформованості знань, умінь, навичок із різних дисциплін; мірило норми, за 

яким здійснюють оцінювання (Н. Буркіна, Т. Лукіна [28, с. 5]); певні норми, 

оволодіння якими є необхідним під час вивчення певної дисципліни 

(В. Шахов [227, с. 111]).  

Зазначимо, що в науковій літературі визначено основні вимоги до 

вибору критеріїв. Так, указано, що вони повинні відображати суттєві  ознаки 

та  якості досліджуваного об’єкта, причому через свою суттєвість ці якості та 

ознаки повинні бути стійкими й сталими. Також визначено, що процедура 

діагностики за допомогою обраних критеріїв має характеризуватися 

об’єктивністю, індивідуалізованістю, систематичністю, наданням достатньої 

кількості даних про оцінки, відображенням динаміки вимірюваної якості в 
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просторі й часі, забезпеченням вимірювання всіх компонентів, які входять у 

досліджуване утворення й водночас відображають наявні між ними 

взаємозв’язки; тематичною спрямованістю, послідовністю, умотивованістю 

оцінок, єдністю вимог із боку педагогів, оптимальністю, усебічністю, 

дієвістю й гуманністю [13; 36; 66; 84; 162; 180].  

Наведені вище вимоги до критеріїв доповнює М. Пряжніков. На його 

думку, критерії повинні мати такі ознаки: компактність; зручність під час 

практичного використання; зрозумілість не тільки для педагогів, а й для 

суб’єктів навчальної діяльності; прогностичність, що дозволяє не тільки 

оцінити наявний рівень сформованості певної якості, а й розглядати її в 

динаміці; оптимальне поєднання кількісних і якісних методів оцінювання, які 

стосуються не лише зовнішніх дій і вчинків, а й внутрішнього світу людини 

[171, с. 239]. В. Беспалько також підкреслює, що кожний критерій має бути 

адекватним тому явищу, яке він вимірює, адже в ньому повинна бути чітко 

відтворена природа цього явища й динаміка змін у його стані [15, с. 61]. 

Слід також зазначити, що кожний критерій повинен бути розгорнутим, 

тобто охоплювати більш дрібні одиниці вимірювання, що дозволяють у 

реальній практиці «виміряти» дійсність порівняно з ідеалом. Такими 

одиницями є показники. Отже, можна зазначити, що критерії мають 

розкриватися через низку показників, за інтенсивністю прояву яких можна 

судити про більший чи менший рівень вираженості конкретного критерію. 

Доцільно також уточнити, що критерії мають бути розкриті через низку 

якісних і кількісних ознак (показників), з огляду на прояв яких можна 

формулювати судження про певний ступінь вираженості поданого критерію, 

при цьому якісні показники мають доповнюватися й узгоджуватися з 

обраними кількісними показниками [13; 47; 162].  

Уточнимо, що в науковій літературі термін «показник» трактують як: 

міру сформованості певного критерію, свідчення, доказ, ознаку чого-небудь; 

наочні дані про результати визначеної роботи чи процесу; дані про 
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досягнення людини в обраній галузі; явище або подію, на підставі аналізу 

яких можна робити висновки про перебіг та результати досліджуваного 

процесу; кількісні або якісні характеристики сформованості кожної якості, 

властивості, ознаки досліджуваного об’єкта; окремі якісні й кількісні 

характеристики критерію. Варто також зазначити, що показник навчальної 

діяльності учнів у своєму значенні, ступені розвитку (зміни) відповідного 

параметру відображає якісно-оцінну характеристику стану визначеного 

педагогічного об’єкта, його властивостей, ознак тощо. При цьому виявлений 

ступінь стану (розвитку) цього об’єкта вказує на міру або межі інтенсивності 

чи інші особливості виявлення якості [36; 37; 94; 157; 180; 231; 232].   

Як підкреслено в науковій літературі, якісна сформованість, 

визначеність будь-якого критерію знаходить відображення у відповідних 

показниках, які відрізняються конкретністю ознак. При цьому кожний 

критерій  характеризується певною сукупністю показників, а кожен показник 

передбачає визначення відповідних йому критеріїв. Отже, критерії й 

показники взаємозумовлені й тісно взаємопов’язані, що є необхідною 

передумовою для достатньо повного й точного діагностування стану 

дослідженого педагогічного об’єкта [231–234].  

Слід також уточнити, що критерії, показники та їхні ознаки є 

елементами певної системи. Її внутрішня впорядкованість і цілісність 

забезпечені повнотою й адекватністю відображення сутнісних характеристик 

досліджуваного педагогічного феномена. При цьому співвідношення між 

поняттями «критерій» і «показник» можна сприймати як взаємодію між 

цілим та його частиною. Тому науково обґрунтований вибір критерію 

значною мірою зумовлює правильний вибір відповідних  показників, і 

навпаки: якість показника залежить від того, наскільки він повно й 

об’єктивно характеризує обраний критерій [47; 99]. 

Як установлено на підставі вивчення наукових джерел, під час 

визначення показників важливо забезпечувати їх відповідність певним 



377 
 

 

вимогам. Основними з цих вимог є такі: чіткість змісту показників та 

можливість їх виміряти; результативність, ефективність показників; 

системність показників, що характеризується гнучкістю, адаптивністю й 

здатністю відобразити всі можливі зміни досліджуваного об’єкта, що 

дозволяє отримати найповнішу характеристику цього об’єкта  [167; 172; 180].  

Науковці (О. Васильєва, В. Рябоконь та ін.) також зазначають, що 

ефективність формування тієї чи тієї компетентності учнів значною мірою 

залежить від визначення її рівневої характеристики. Рівень сформованості 

тієї чи іншої якості, уміння людини встановлюють на підставі застосування 

визначених  критеріїв і показників як умовну міру, що дає змогу осягнути 

сутність визначеного об’єкта й на цій підставі оцінити його [30; 180]. Отже, 

можна сказати, що рівень – це «міра кількісних та якісних проявів усіх 

ознак» [149, с. 103] визначеного феномена. 

На підставі викладеного можна підсумувати, що критерії 

сформованості ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи являють собою обрані мірила для визначення сформованості 

в них цих компетентностей, певні індикатори, за допомогою якого 

відбувається процедура їх оцінювання. Своєю чергою, кожен із критеріїв має 

відповідні показники – конкретизовані кількісні чи якісні характеристики 

сформованості відповідної компетентності. Також установлено, що рівні 

сформованості ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи – це умовні міри кількісних та якісних проявів цих 

компетентностей, які дозволяють здійснити процедуру оцінювання в 

школярів ступеня сформованості кожної з них. 

Зазначимо, що під час обрання критеріїв і показників сформованості 

ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи в 

пригоді стали точки зору інших дослідників із цього питання. Так, 

О. Руденко та О. Черепанова пропонують у процесі проведення моніторингу 

сформованості в учнів ключових компетентностей приділяти особливу увагу 
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наявності в школярів таких умінь: постановки проблеми, пошуку й обробки 

потрібної інформації, цілепокладання і планування майбутньої діяльності, 

оцінювання отриманого результату й за необхідності коригування власних 

дій, застосування здобутих знань на практиці. На думку дослідниць, 

процедура діагностики має охоплювати такі аспекти: нормативно-

ретроспективне оцінювання визначених навчальних досягнень школярів, 

аналіз перебігу їхньої продуктивної освітньої діяльності, оцінювання її  

індивідуальних результатів у кожного школяра та динаміки сформованості в 

нього метапредметних компетентностей. Доцільно також уточнити, що 

авторки пропонують оцінювати особистісний розвиток учня за допомогою 

таких критеріїв: його участь і перемоги в олімпіадах різного рівня, у науково-

дослідній роботі та в регіональних, державних і міжнародних конкурсах,  

розробка й захист проектів, відвідування гуртків та секцій додаткової освіти,  

елективних курсів за вибором  [178, с. 83–85]. 

О. Темняткіна пропонує власний варіант обрання критеріїв  

сформованості у школярів ключових компетентностей, а саме таких: 

відповідність сформованих компетентностей структурі мотивації 

особистості; рівень прояву нею цих компетентностей у проблемних 

ситуаціях, а також у ситуації «збою» власної діяльності (тобто під час 

виникнення суттєвих труднощів) [200, с. 7]. 

Ліскович О. вважає, що для оцінювання стану сформованості ключових 

компетентностей учнів доцільно застосувати такі критерії й показники: 

когнітивний (системність, міцність, гнучкість, знань); діяльнісний (практичні 

вміння, що забезпечують прояв відповідної компетентності), особистісний 

(прояв пізнавального інтересу, здатності до рефлексії) [116, с. 8].  

Зазначимо, що під час здійснення наукового пошуку враховано також 

рекомендації науковців щодо обрання критеріїв та показників сформованості 

конкретних ключових компетентностей. Як установлено, у працях багатьох 
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дослідників назви складових визначеної компетентності співпадають із 

назвами відповідних критеріїв.   

Так, С. Алєксєєнко, Є. Коваленко, С. Симан, С. Солдатенко з метою 

діагностики сформованості соціальної компетентності учнів пропонують 

застосовувати такі критерії й показники: мотиваційний (наявність в учня 

гуманістичного світогляду, сформованість адекватних соціальних уявлень та 

системи суспільно значущих особистісних цінностей, позитивної соціальної 

спрямованості; розвиненість мотивів навчальної і громадської діяльності; 

прояви толерантності); когнітивний (наявність знань у відповідній освітній 

галузі, знань про можливі життєві кризи та шляхи їх подолання, розвиненість 

соціального інтелекту, розуміння соціальної дійсності; розуміння соціальних 

явищ та здатність до їх моделювання; прояв інтелектуальної лабільності й 

дивергентного мислення); праксеологічний (засвоєння різних технік 

соціальної поведінки, прояв соціальної активності, готовності швидко 

адаптуватися до нових умов навчання в закладі освіти, сформованість 

організаторсько-комунікативних, навчальних і творчих умінь, умінь діяти 

адекватно конкретної ситуації); рефлексивний (здатність до самопізнання, 

самовизначення, самореалізації, самоконтролю, саморегуляції, керування 

своїми почуттями, збереження непорушним пропріуму, тобто власної 

унікальності; усвідомлення себе суб’єктом власного життя й історичного 

процесу в Україні та світі, прояви інтелектуальної лабільності, 

психосексуальної грамотності, здатності керувати подіями, нести 

відповідальність за свої вчинки та життя загалом, об’єктивна оцінка своїх 

можливостей) [221, с. 12–13]. 

Інші ідеї щодо порушеного питання висловлює М. Гасин. Автор 

пропонує такі критерії й показники сформованості соціальної компетентності 

учнів підліткового віку: орієнтація в Я-сфері (здатність до самопізнання, 

створення позитивного Я-образу, знання себе й адекватна самооцінка, знання 

про життя в соціумі й ідентифікація себе як члена відповідної соціальної 



380 
 

 

спільноти,  усвідомлення власних соціальних ролей); здатність до співпраці 

(знання норм спілкування та здійснення спільної діяльності, готовність до 

співпраці, здатність співвідносити свої та чужі інтереси, успішно взаємодіяти 

з іншими людьми); інтеріоризація моральних цінностей (знання про основні 

етичні цінності, наявність відповідних моральних переконань, спроможність  

здійснювати самостійний моральний вибір та нести на нього відповідальність 

[43, с. 48–49]. 

Доцільно відзначити, що Т. Смагіна для визначення сформованості 

громадянської компетентності учнів під час навчання правознавства 

застосовує такі критерії: системність, глибина, оперативність 

громадянознавчих знань; ступінь володіння вміннями освітньої діяльності, 

визначення та захисту власної позиції, прояв критичного мислення в процесі  

інтерпретації правових джерел; наявність позитивного ставлення учнів до 

громадянських цінностей, розвиненість мотивації щодо здійснення 

громадянських дій та прояву активності, формування в себе основних 

громадянських якостей [195, с. 12–13]. 

О. Мітіна для діагностики сформованості громадянської 

компетентності учнів пропонує застосовувати такі критерії й показники: 

когнітивний (засвоєння ключових понять у відповідній царині, знань основ  

соціальних наук, зокрема знань про громадянське  суспільство, культурні  

досягнення власного народу та людської цивілізації, про механізми захисту 

прав членів суспільства тощо), діяльнісний (сформованість відповідних 

умінь: уміння своєчасно отримувати й аналізувати інформацію про різні події 

в державі, визначати й формулювати власну точку зору стосовно них, 

протистояти політичній кон’юнктурі й політичному тиску), мотиваційно-

ціннісний (засвоєння основних державних цінностей, прояв стійкої  

громадянської позиції, бажання брати активну участь у суспільно-

політичному житті); особистісний (наявність адекватної самооцінки, 
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сформованість толерантності, рефлективності, готовності до виконання 

громадянського обов’язку) [138, с. 180–181]. 

У дослідженні також приділено значну увагу аналізу підходів 

науковців до діагностування сформованості загальнокультурної 

компетентності особистості. Зокрема, С. Яблоков пропонує застосувати для 

цього такі критерії й показники: когнітивний (сформованість  

загальнокультурних знань; обізнаність в основних проблемах світоглядного,  

культурного й етико-естетичного характеру, здатність до аналізу й 

осмислення проблематики засвоєння існуючого культурноосвітнього 

простору; усвідомлення себе як людини, що належить відповідній 

національній і світовій культурам), ціннісно-орієнтовний (сформованість 

ціннісних орієнтирів у царині культури та інших ціннісних орієнтацій, 

узгоджених з її нормами; прояв стійкої потреби й інтересу до самостійного 

засвоєння культурної спадщини; емоційне сприйняття культурної спадщини 

як ціннісної системи; здатність до естетичного споглядання, 

співпереживання, отримання задоволення від сприйняття культурних  

цінностей; спроможність емоційно оцінювати різні твори мистецтва, 

виражати своє індивідуальне ставлення до них), комунікативно-діяльнісний 

(здатність правильно орієнтуватися в культурному потоці; обізнаність у 

різних видах здобутків культури; володіння навичками засвоєння культурних 

цінностей, норм культурної поведінки та вираження емоцій; уміння 

здійснювати самовиховання, спрямоване на засвоєння національних 

і загальнолюдських цінностей, переведення їх на рівень особистісних 

цінностей) [235, с. 116–121]. 

Своєю чергою, І. Шумілова обрала такі критерії й показники 

сформованості загальнокультурної компетентності людини: мотиваційно-

особистісний (прояв пізнавальний інтерес до цієї компетентності, 

розвиненість мотивів щодо її опанування), когнітивно-процесуальний 

(засвоєння необхідних знань: загальнокультурних, естетичних, знань 
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загальнокультурної поведінки), діяльнісний (володіння відповідними 

вміннями використовувати зазначені знання на практиці), рефлексивно-

систематичний (сформованість необхідних якостей – наполегливості, 

толерантності, рішучості, активності, а також здібностей, спрямованих на 

усвідомлення й аналіз результативності діяльності загальнокультурного 

характеру) [232, с. 365–370]. 

Особливу увагу в дослідженні приділено вивченню питань діагностики 

сформованості навчально-пізнавальної компетентності учнів. Зокрема, 

Ю. Кублицька пропонує з цією метою використовувати такі критерії й 

показники: мотиваційно-ціннісний (прояв пізнавально-дослідної потреби, 

наявність цілей щодо здійснення навчально-пізнавальної діяльності, 

сприйняття цієї діяльності як особистісної цінності, усвідомлення важливості  

здобування освіти), когнітивний (наявність правильних уявлень про перебіг 

пізнавальних процесів, розуміння відмінностей використання різних 

пізнавальних дій залежно від запропонованих завдань та виду діяльності, 

засвоєння певної кількості алгоритмів, що забезпечують оперативність у 

вирішенні типових пізнавальних завдань), операційно-діяльнісний (прояв 

самостійності в процесі виконання запропонованих пізнавальних завдань, 

володіння різними способами пошуку й опрацювання потрібної інформації, 

готовність до творчого застосування засвоєних знань на практиці, наявність 

пізнавальних умінь та здатність застосовувати їх для здобування та 

створення нового знання), рефлексивно-оцінний (розвиненість навичок 

здійснення рефлексії, самоконтролю і самокоригування власної навчально-

пізнавальної діяльності) [102, с. 80]. 

 Зазначимо, що стосовно питань мовної компетентності інтерес 

становила наукова праця В. Зінченко, яка за критерії й показники мовно-

мовленнєвої компетентності обрала сформованість відповідних знань, умінь і 

навичок (знання категорій та одиниць мови, їхніх функцій, знання про 

звукові засоби мови, системи відповідних правил та вміння їх застосовувати, 
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знання граматичних норм і вміння їх застосовувати, уміння адекватно 

використовувати мовні засоби для побудови висловлювань і текстів 

відповідно до норм усного та писемного мовлення, здатність творити власні 

програми мовленнєвої поведінки, адекватні ситуаціям спілкування) [75, с. 9]. 

У пригоді також стали ідеї В. Александрової й І. Чернишової, які 

вважають, що критеріями оцінювання іншомовної компетентності учнів є 

такі якісні й кількісні показники: повнота розкриття теми, правильність 

використання мовних засобів та прояв імпровізації у своєму виступі; ступінь 

розуміння почутого; обсяг і швидкість усного або письмового 

висловлювання; темп мовлення, тривалість звучання тексту та його обсяг; 

здатність розуміти зміст поширених повідомлень у межах вивчення 

визначених навчальною програмою тем, готовність брати активну участь в їх 

обговоренні на основі викладання власної точки зору та її аргументації,   

здійснення чітких і докладних описів об’єктів, готовність до виступу з  

підготованими невеликими за обсягом доповідями на задану тематику, 

здатність залишати письмове повідомлення тощо [5, с. 29]. 

Як визначено, Н. Пустовіт запропонувала такі критерії й показники 

екологічної компетентності школярів: інформаційний (сформованість 

екологічних знань у межах навчальної програми, обізнаність з основними 

екологічними проблемами різного рівня), мотиваційний (наявність 

позитивного ставлення до природи, розвиненість непрагматичних мотивів 

взаємодії з нею, усвідомлення її унікальності й самоцінності; сприйняття 

екологічних цінностей як основи для прийняття самостійних рішень у цій 

галузі), поведінковий (керування засвоєними екологічними знаннями та 

цінностями в практичній поведінці, прояви прагнення до регулювання 

споживання, мінімізації власного негативного впливу на довкілля) [172, 

с. 110].  

У дослідженні враховано, що для діагностики стану сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності учнів М. Удовенко пропонує 
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використовувати такі критерії й показники: розвиненість відповідної 

мотивації й інтересу (наявність інтересу й мотивації щодо  

здоров’язбереження, подальшого розвитку власної здоров’язбережувальної 

компетентності), сформованість знань з основ здоров’я (повнота і характер 

засвоєння визначених знань, зокрема про здоров’я та особливості його 

формування, правила загартовування, режим дня та рухової активності, 

особливості харчування школярів), сформованість умінь і навичок 

здоров’язбереження (дотримуватися раціонального режиму харчування, 

здійснювати фізичну активність, чергувати різні види діяльності й 

відпочинок); здатність до рефлексії (уміння здійснювати аналіз поведінки та 

окремих дій у світлі вимог здоров’язбереження, сформованість необхідних 

особистісних якостей: стресостійкості, працездатності, самокритичності 

тощо) [214, с. 10]. 

Під час проведення дослідження з’ясовано, що А. Чернявський 

критеріями та показниками сформованості підприємницької компетентності 

особистості вважає такі: пріоритет відповідних цінностей (усвідомлення 

цінностей підприємництва як складової пріоритетних соціокультурних 

цінностей), здатність до проектної діяльності (наявність знання основ 

підприємницького проектування; сформованість необхідних особистісних 

якостей: цілеспрямованості, креативності; оволодіння проектною діяльністю: 

уміння розраховувати підстави для ризику, прояв толерантності до 

невизначеності, здійснення самоконтролю підприємницької діяльності), 

соціальна відповідальність і рефлексивність  (здатність до продуктивної й 

відповідальної взаємодії в команді підприємницького проекту, здійснення 

рефлексії шляхів досягнення очікуваних результатів діяльності, прояв 

організаційної активності [225, с. 8, 14–15]. Незважаючи на те, що подані 

критерії й показники загалом не відзначаються високою точністю й 

конкретністю, деякі ідеї автора враховано в подальшому науковому пошуку.  
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Узято до уваги також висновки Н. Лобач, яка визначає такі критерії 

й показники сформованості інформаційної компетентності: мотиваційний 

(активність суб’єкта навчання під час виконання інформаційно-аналітичної 

діяльності; усвідомлення значущості цієї компетентності для успішного  

життя людини в сучасному суспільстві), когнітивний (знання про сутність та 

зміст інформаційно-аналітичної діяльності, методи і форми її здійснення 

суб’єктами навчання в межах освітнього середовища; знання норм 

інформаційної культури й інформаційної етики), діяльнісний (прояв 

комп’ютерної грамотності, розвиненість аналітичного мислення, наявність 

умінь пошуку, відбору, опрацювання, практичного використання і  

презентації здобутої інформації), рефлексивний (адекватність самооцінки  

власної інформаційної компетентності; наявність потреби в її формуванні) 

[118, с. 75]. 

На підставі врахування викладених вище міркувань науковців та 

описаної раніше структури кожної з ключових компетентностей зроблено 

висновок про те, що для визначення стану сформованості в інтелектуально 

здібних учнів основної школи всіх цих компетентностей доцільно 

застосовувати такі універсальні критерії: мотиваційно-ціннісний, знаннєво-

діяльнісний та особистісно-рефлексивний. Водночас слід уточнити, що для 

діагностики сформованості в школярів кожної з виділених компетентностей 

обрані критерії мають бути конкретизовані через відповідні показники. 

Зокрема, мотиваційно-ціннісний критерій для неї має такі показники: 

розвиненість мотивів до оволодіння цією компетентністю, характер 

ціннісного  ставлення до компетентності та процесу її опанування. Знаннєво-

діяльнісному критерію відповідають такі показники: сформованість знань та 

вмінь, що входять до складу визначеної ключової компетентності. 

Особистісно-рефлексивний критерій конкретизується через такі показники: 

сформованість особистісних якостей, що потрібні для прояву ключової 

компетентності, адекватність самооцінки їх сформованості. 
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 Варто також зауважити, що під час проведення наукових розвідок було 

прийнято рішення про виокремлення трьох рівнів сформованості ключових 

компетентностей високоздібних учнів середніх класів: високий, середній і 

низький. Отже, у контексті дослідження постає потреба в уточненні 

показників для кожної з цих компетентностей, а також у представленні 

характеристик їх сформованості в школярів на високому, середньому й 

низькому рівнях.  

Як визначено щодо соціальної компетентності, високий рівень її 

сформованості передбачає, що учень демонструє стійкі мотиви до оволодіння 

цієї компетентністю, цікавиться проблемами сучасного суспільства, виявляє 

позитивне ціннісне ставлення до соціальної компетентності та процесу її 

опанування; має системні, повні та гнучкі знання про сучасне суспільство, 

його основні проблеми та тенденції розвитку, норми взаємодії між членами 

суспільства, механізми функціонування основних соціальних інститутів; уміє 

швидко організовувати продуктивну взаємодію з різними людьми, 

розробляти й реалізувати соціальні проекти, виконувати різні ролі та функції 

в колективі, мобілізувати інших людей для досягнення поставлених цілей, 

попереджати та за потреби швидко розв’язувати конфлікти з іншими 

людьми; практично завжди проявляє такі якості, як почуття власної гідності, 

принциповість, ініціативність, соціальна відповідальність, толерантність, 

наполегливість, а також відзначається адекватною самооцінкою їх 

сформованості. 

Середній рівень сформованості соціальної компетентності визначають 

у тому випадку, коли школяр час від часу демонструє мотиви до оволодіння 

нею, періодично виявляє інтерес до актуальних проблем сучасного 

суспільства, демонструє нейтральне ставлення до соціальної компетентності 

та процесу її опанування; має визначені вище знання, що входять до складу 

зазначеної компетентності, проте вони не відзначаються системністю, 

повнотою та гнучкістю; у більшості ситуацій демонструє наявність 
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визначених вище основних соціальних умінь і якостей, проте не завжди 

демонструє адекватну самооцінку їх сформованості. 

Низький рівень сформованості соціальної компетентності фіксують у 

тому разі, коли учень майже не виявляє мотивів до оволодіння цією 

компетентністю, не цікавиться життям суспільства та його проблемами, не 

сприймає соціальну компетентність як особистісну цінність та виказує 

негативне ставлення до її опанування; володіє окремими соціальними  

знаннями та вміння, рідко демонструє визначені особистісні якості, а його 

самооцінка цих якостей є неадекватною. 

Визначаючи рівні сформованості в інтелектуально здібних учнів 

основної школи громадянської компетентності, зауважимо, що високий 

рівень констатують тоді, коли школяр має стійкі мотиви до оволодіння 

зазначеною компетентністю, прагне брати посильну участь у житті держави, 

проявляє позитивне ціннісне ставлення до громадянської компетентності та 

процесу оволодіння нею; його знання про державу та її основні інституції, 

про норми чинного законодавства України, про громадські права та 

обов’язки є системними, повними та гнучкими; він демонструє вміння 

завжди узгоджувати свої способи діяльності й моделі поведінки з нормами 

чинного законодавства та актуальними моральними нормами, успішно 

взаємодіяти з різними громадянами та представниками органів державної 

влади, залучати своїх товаришів до виконання різних видів суспільно 

корисної діяльності; йому притаманні такі особистісні якості, як 

громадянськість, законослухняність, патріотизм, громадянська 

відповідальність, активність, цілеспрямованість, а також адекватна 

самооцінка сформованості цих якостей.  

Про середній рівень сформованості громадянської компетентності  

можна говорити в тому разі, коли учень епізодично виявляє мотиви до 

оволодіння нею, час від часу демонструє інтерес до основних державних 

проблем та способів їх розв’язання, виказує нейтральне ціннісне ставлення 
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до громадянської компетентності та її формування в себе; має деякі знання, 

що входять до складу зазначеної компетентності, проте вони не є 

системними, повними та гнучкими; уміє під час обрання способів дій чи 

поведінки враховувати чинні правові норми, проте не завжди дотримується 

норм моралі, час від часу здатен організовувати взаємодію з представниками 

органів державної влади, залучати своїх товаришів до суспільно корисної 

діяльності; його громадянські якості не відзначаються стійкістю, а 

самооцінка їх сформованості – адекватністю.  

Низький рівень сформованості громадянської компетентності 

засвідчують у тому випадку, коли в учня практично не розвинені мотиви до 

оволодіння нею та інтерес до державних справ, він демонструє негативне 

ціннісне ставлення до громадянської компетентності та її формування в себе;  

школяра володіє тільки окремим громадянськими знаннями й уміннями, 

рідко  проявляє громадянські якості,  причому самооцінка сформованості цих 

якостей є неадекватною.  

Як було визначено раніше, чільне місце серед ключових 

компетентностей посідає обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Так, високий рівень її сформованості характеризується тим, що школяр має 

стійкі мотиви до її опанування, цікавиться різними аспектами культурного 

життя свого народу та людства загалом, сприймає цю компетентність як 

особистісну цінність і виявляє позитивне ціннісне ставлення до процесу 

оволодіння нею; демонструє системні, повні та гнучкі знання про роль і місце 

культури в житті людини, основні цінності та провідні досягнення 

національної й світової культур: шедеври мистецтва, досягнення науки, 

національні традиції та звичаї різних етносів; практично в усіх ситуаціях 

демонструє розвинені вміння виконувати різні види культурно-творчої 

діяльності, правильно орієнтуватися в царині культури й обирати оптимальні 

варіанти дій з орієнтацією на культурні цінності, відпрацьовувати власну 

позицію щодо різних культурних здобутків та обстоювати її в дискусіях з 
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опонентами; практично завжди демонструє такі якості, як гуманізм, 

толерантність, художній смак, емпатійність, креативність, а також їх 

адекватну самооцінку.  

Про середній рівень сформованості зазначеної компетентності свідчить 

ситуація, коли учень демонструє нестійкі мотиви до оволодіння нею, час від 

часу цікавиться різними аспектами розвитку культури, демонструє 

нейтральне ціннісне ставлення до цієї компетентності та процесу її 

опанування; його знання культурознавчого характеру не мають ознак 

системності, повноти та гнучкості, а вміння в галузі культури проявляються в 

більшості життєвих ситуацій; окреслені вище особистісні якості не мають 

стійкого характеру, а їх самооцінка нерідко відрізняється від об’єктивної. 

Як установлено, на низький рівень сформованості зазначеної 

компетентності вказує те, що учень практично не проявляє мотивів  до 

оволодіння цією компетентністю, не цікавиться цариною культури та її 

досягненнями, не сприймає цю компетентність як особистісну цінність та 

демонструє негативне ставлення щодо її опанування; володіє тільки 

окремими знаннями й уміннями у визначеній сфері, рідко проявляє вказані  

особистісні якостя, а також виказує переважно неадекватну самооцінку 

сформованості цих якостей. 

Щодо визначення рівнів сформованості в інтелектуально здібних учнів 

компетентності спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою 

зазначимо, що про її високий рівень говорять у тому випадку, коли школяр 

має стійкі мотиви до оволодіння цією компетентністю, регулярно проявляє 

інтерес до рідної мови, демонструє позитивне ставлення до вказаної 

компетентності та процесу її опанування; показує системні, повні та гнучкі 

знання з фонології, орфографії, пунктуації, семантики;  розуміє значення 

великої кількості різних слів, що становлять лексичну основу мови, знання 

правил їх сполучуваності; практично в усіх ситуаціях комунікації виявляє 

вміння формувати правильні лексичні конструкції та повідомлення, 
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поєднувати їх у зв’язні фрази з урахуванням тематики та логічного 

оформлення, здійснювати оптимальний монолог чи діалог у кожній 

конкретній ситуації, обирати найкращий варіант  комунікативної поведінки в 

ній; практично завжди в процесі спілкування демонструє комунікабельність, 

емпатійність, емоційну стійкість, уважність, шанобливість, толерантність, 

експресивність, а також адекватну оцінку  їх сформованості.  

У дослідженні визначено, що середній рівень сформованості 

компетентності спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою 

фіксують, якщо учень епізодично проявляє мотиви до оволодіння цією 

компетентністю, його ціннісне ставлення до неї та процесу її опанування має 

нейтральний характер; засвоєні знання про мову та правила її застосування 

не мають ознак системності, повноти та гнучкості; школяр у більшості 

комунікативних ситуаціях демонструє вміння здійснювати комунікацію з 

дотриманням норм фонології, орфографії, пунктуації й семантики, формує  

правильні лексичні конструкції, повідомлення, фрази, обирає найбільш  

прийнятний спосіб спілкування в кожній конкретній ситуації; у більшості 

випадків виявляє розвинені комунікативні здібності, проте їх самооцінка не 

завжди є адекватною. 

Про низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

компетентності спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою 

свідчить те, що учень майже не проявляє мотивів до оволодіння цією 

компетентністю та цікавості до мови, не сприймає цю компетентність як 

особистісну цінність та демонструє негативне ставлення до її опанування; 

володіє тільки окремими мовними й мовленнєвими знаннями й уміннями, 

рідко проявляє відповідні комунікативні якості, а їх самооцінка є переважно 

неадекватною. 

Формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 

передбачало також здійснення діагностики сформованості в школярів 
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компетентності спілкування іноземними мовами. Як установлено, високий 

рівень її сформованості визначають у тому випадку, коли учень виявляє 

стійкі мотиви до оволодіння нею, систематично демонструє зацікавленість 

іноземними мовами та їх вивченням, а також позитивне ціннісне ставлення 

до цієї компетентності та процесу її опанування; має системні, повні та 

гнучкі знання з фонології, орфографії, пунктуації, семантики іноземної мови 

в межах навчальної програми для відповідного класу основної школи; 

проявляє стійкі вміння правильно будувати висловлювання, вправно 

поєднувати їх у зв’язні та осмислені фрази в письмовій та усній формах, 

оптимально використовувати засвоєні мовні засоби під час комунікативної 

взаємодії; практично в усіх ситуаціях взаємодії демонструє такі якості, як 

комунікабельність, рефлексивність, емпатійність, емоційна стійкість, 

уважність, шанобливість, толерантність, а також адекватну оцінку їх 

сформованості. 

Наявність середнього рівня сформованості компетентності спілкування 

іноземними мовами констатують тоді, коли школяр має нестійкі мотиви до 

оволодіння цією компетентністю, періодично проявляє інтерес до іноземних 

мов та їх вивчення, його ціннісне ставлення до цієї  компетентності та 

процесу її опанування має нейтральний характер; засвоєні  знання з 

фонології, орфографії, пунктуації, семантики іноземної мови в межах 

навчальної програми для відповідного класу основної школи не 

відзначаються системністю, повнотою та гнучкістю; у більшості ситуацій 

школяр демонструє вміння правильно використовувати мовні та мовленнєві 

знання на практиці; його комунікативні якості не відзначаються стійкістю, а 

самооцінка їх сформованості не завжди адекватна.  

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

компетентності спілкування іноземними мовами фіксують у тому випадку, 

коли школяр практично не виявляє мотивів до оволодіння цією 

компетентністю, не демонструє цікавості до іноземної мови, виказує 
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негативне ставлення до компетентності спілкування іноземними мовами та її 

опанування; володіє тільки окремими мовними й мовленнєвими знаннями й 

уміннями з іноземної мови, рідко проявляє визначені комунікативні  якості в 

практичній діяльності, а їх самооцінка є неадекватною. 

Чільне місце серед ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи посідає вміння вчитися впродовж життя. Як визначено 

в дослідженні, про високий рівень її сформованості свідчить те, що школяр 

характеризується наявністю стійких мотивів до її опанування, розвиненою 

зацікавленістю в пізнавальній діяльності й самоосвіті, яскраво вираженим 

ціннісним ставленням до цієї  компетентності та процесу оволодіння нею; 

сформованістю системних, повних і гнучких знань про організацію та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності, способи отримання та 

опрацювання потрібної інформації, організацію самоосвітньої діяльності; 

виявленням стійких умінь формулювати діагностичну мету подальшої 

навчальної діяльності та план її досягнення, самостійно відбирати потрібну 

інформацію на підставі вивчення різних джерел і коректно використовувати 

її під час виконання поставлених завдань, формулювати аргументовані 

критичні судження й висновки, здійснювати контроль і перевірку своєї 

діяльності; практично в усіх ситуаціях демонстрацією таких особистісних 

якостей, як інтелектуальна гнучкість, креативність, уважність, 

наполегливість, ретельність, самостійність, допитливість, цілеспрямованість, 

активність, а також адекватною самооцінкою їх сформованості. 

Середній рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

основної школи вміння вчитися впродовж життя констатують у тому 

випадку, коли школяр час від часу виявляє мотиви до опанування цієї 

компетентності та цікавість до пізнавальної діяльності, демонструє 

нейтральне ціннісне ставлення до вміння вчитися впродовж життя та процесу 

оволодіння вказаною компетентністю; його знання про організацію та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності не мають ознак системності, 
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повноти та гнучкості; учень у більшості випадків демонструє визначені вище 

загальнонавчальні вміння; необхідні для реалізації навчально-пізнавальної 

діяльності особистісні якості й адекватну їх самооцінку  підліток демонструє 

періодично.  

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів уміння 

вчитися впродовж життя фіксують у тому разі, коли школяр практично не 

виявляє мотивів до оволодіння цією компетентністю, не має інтересу до 

пізнавальної діяльності й демонструє негативне ставлення до визначеної 

компетентності та її опанування; володіє тільки окремими  

загальнонавчальними знаннями й уміннями; рідко проявляє вказані вище 

особистісні якості, необхідні для здійснення навчальної діяльності, а їх 

самооцінка є неадекватною. 

Щодо питання діагностування сформованості в інтелектуально здібних 

учнів основної школи екологічної грамотності та здорового способу життя 

зазначимо, що високий рівень сформованості цієї компетентності фіксують у 

тому випадку, коли школяр має стійкі мотиви до її опанування, цікавиться 

питаннями здоров’язбереження та покращення екологічної ситуації в країні 

та світі, сприймає екологічну грамотність і здоровий спосіб життя як 

особистісні цінності та виявляє позитивне ціннісне ставлення до оволодіння 

ними; демонструє системні, повні та гнучкі знання про здоров’я як 

гармонійне поєднання фізичної, психічної, соціальної й духовної складових і 

способи його зміцнення, про важливість охорони природи, сучасні екологічні 

проблеми та шляхи їх розв’язання; практично завжди виявляє вміння 

зміцнювати власне здоров’я, розробляти раціональний режим дня й 

дотримуватися його на практиці, організовувати різні види рухової 

активності, реалізовувати посильні природоохоронні заходи та залучати до 

них інших людей; сформовані в школяра особистісні якості 

(відповідальність, рефлексивність, вимогливість до себе, наполегливість, 

організованість, ретельність, рефлексивність, активність),  необхідні для 
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виконання здоров’язбережувальної й екологічної діяльності, мають стійкий 

характер, а їх самооцінка є адекватною.  

Середній рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

основної школи екологічної грамотності та здорового способу життя 

фіксують у тій ситуації, коли школяр час від часу демонструє мотиви до 

опанування зазначеної компетентності та інтерес до проблем 

здоров’язбереження й екології, виявляє нейтральне ставлення до цієї 

компетентності та оволодіння нею; періодично демонструє необхідні для 

здійснення здоров’язбережувальної й екологічної діяльності особистісні 

якості, які мають стійкий характер, а їх самооцінка не завжди є адекватною. 

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібного учня основної 

школи поданої компетентності констатують у тому разі, якщо він практично 

не виявляє мотивів до оволодіння цією компетентністю та інтересу до 

проблем здоров’язбереження й екології, виказує негативне ставлення до цієї 

компетентності та її опанування; володіє тільки окремими знаннями й 

уміннями, необхідних для виявлення указаної компетентності; рідко 

проявляє вказані особистісні якості, а їх самооцінка є неадекватною.  

Зазначимо, що під час проведення дослідження певну увагу було 

приділено також здійсненню діагностики сформованості в інтелектуально 

здібних учнів інформаційно-цифрової компетентності. Як визначено, 

високий рівень її сформованості характеризується тим, що школяр має стійкі 

мотиви до оволодіння цією компетентністю, виявляє інтерес до сучасних 

комп’ютерних технологій, сприймає інформаційно-цифрову компетентність 

як особистісну цінність та виказує позитивне ціннісне ставлення до її 

опанування; демонструє системні, повні та гнучкі знання про способи 

отримання потрібної інформації на підставі вивчення різних джерел та її 

опрацювання, про сутність, зміст, методи й способи виконання 

інформаційної діяльності в сучасному освітньому середовищі, про коректне 

використання отриманих даних під час виконання поставлених завдань, про 
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організацію самоосвітньої діяльності; виявляє стійкі вміння здійснювати 

різні види діяльності на підставі використання сучасних цифрових медіа, 

будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, реалізовувати різні форми 

опосередкованого спілкування за допомогою мережі Інтернет, здійснювати  

самоосвіту із застосуванням різних комп’ютерних засобів і програм; 

відзначається розвиненістю таких особистісних якостей, як критичність 

мислення, відповідальність, організованість, самостійність, наполегливість, 

уважність, сила волі, а також адекватністю самооцінки цих якостей.  

Середній рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

основної школи зазначеної компетентності фіксують у випадку, коли  школяр 

має нестійкі мотиви до оволодіння нею та епізодичний інтерес до сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, виявляє нейтральне ставлення до 

інформаційно-цифрової компетентності та її опанування; наявні в учня 

знання в галузі сучасних цифрових медіа не мають ознак системності, 

повноти та гнучкості; у більшості випадків школяр уміє застосовувати ці 

знання на практиці, проте має певні труднощі під час роботи з інформацією із 

застосуванням сучасних цифрових засобів; періодично демонструє 

особистісні якості, необхідні для роботи з цими засобами, а його самооцінка 

сформованості таких якостей не завжди є адекватною. 

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів основної 

школи указаної компетентності констатують у тому разі, коли  школяр 

практично не виявляє мотивів до оволодіння нею та інтересу до сучасних 

комп’ютерних засобів, демонструє негативне ставлення до інформаційно-

цифрової компетентності та її опанування; володіє тільки окремими 

знаннями й уміннями, необхідними для роботи із сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями; рідко проявляє вказані особистісні якості, а  

самооцінка сформованості цих якостей є неадекватною. 
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У контексті порушеної проблеми доцільно також схарактеризувати 

рівні сформованості в інтелектуально здібних учнів основної школи такої 

компетентності, як ініціативність і підприємливість. Так, високий рівень  

сформованості цієї компетентності фіксують у тому разі, коли школяр 

виявляє стійкі мотиви до її опанування, розвинений інтерес до 

підприємницької діяльності, виражене ціннісне ставлення до цієї 

компетентності та процесу оволодіння нею; має системні, повні й гнучкі 

знання про основи господарської діяльності та підприємництва; практично 

завжди демонструє вміння співвідносити свої потреби й економічні інтереси 

з потребами інших людей, з наявними матеріальними, трудовими й 

природними ресурсами, приймати економічно обґрунтовані рішення, 

аналізувати й оцінювати власні здібності та можливості під час вибору 

майбутньої професії, співвідносити їх із потребами ринку праці; 

систематично проявляє такі якості, як ініціативність, цілеспрямованість, 

завзятість, готовність до розумного ризику, ощадливість, підприємливість, а 

також адекватну самооцінку їх сформованості.  

Середній рівень сформованості цієї компетентності визначають у тій 

ситуації, коли учень періодично проявляє мотиви до опанування цієї 

компетентності, інтерес до підприємництва та нейтральне ціннісне ставлення 

до ініціативності й підприємливості; має певні знання в галузі господарської 

й підприємницької діяльності, проте вони не відзначаються системністю, 

повнотою й гнучкістю; демонструє в певних ситуаціях уміння в указаній 

царині; епізодично показує визначені вище якості підприємницького 

характеру, проте не завжди адекватно оцінює їх сформованість.  

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

ініціативності й підприємливості визначають у тому випадку, коли школяр  

практично не виявляє мотивів до оволодіння цією компетентністю, не 

демонструє інтересу до підприємництва, виказує негативне ціннісне 

ставлення до визначеної компетентності та процесу її опанування; проявляє 
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тільки окремі знання й вміння, необхідні для виявлення підприємницької 

компетентності; рідко проявляє вказані особистісні якості, а його оцінка цих 

якостей є неадекватною. 

Слід зауважити, що формування ключових компетентностей 

в інтелектуально здібних учнів основної школи в процесі навчання 

суспільствознавчих предметів охоплює всі визначені в нормативних 

документах компетентності, зокрема основні компетентності в природничих 

науках і технологіях. Так, високий рівень сформованості цих 

компетентностей проявляється в тому, що учень демонструє стійкі мотиви 

щодо оволодіння ними, виявляє інтерес до світу природи і сучасним 

технологіям, сприймає зазначені компетентності як особистісні цінності та 

характеризується розвиненим позитивним ціннісним ставленням до 

оволодіння ними; має системні, повні та гнучкі знання про основні 

закономірності природи, рівні та форми організації живої й неживої природи, 

уявлення про природу і місце людини в ній, основи технологічної діяльності; 

виявляє стійкі вміння використовувати методи наукового пізнання з метою 

цілісного вивчення об’єктів та явищ природи, узагальнювати дані про її різні 

об’єкти, адекватно поводитись у навколишньому природному середовищі, 

здійснювати різні види технологічної діяльності; відрізняється 

сформованістю таких особистісних якостей, як уважність, ретельність, 

відповідальність, принциповість, а також адекватністю самооцінки цих 

якостей. 

Середній рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів 

основної школи вказаних компетентностей визначається в ситуації, коли   

школяр має нестійкі мотиви до оволодіння ними та періодично проявляє  

інтерес до вивчення різних природних явищ та сучасних технологій, 

демонструє нейтральне ціннісне ставлення до основних компетентностей у  

природничих науках і технологіях та їх опанування; наявні в учня знання в 

зазначених галузях не мають ознак системності, повноти та гнучкості; у 
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більшості випадків школяр уміє застосовувати ці знання на практиці, проте  

відчуває певні ускладнення під час вивчення деяких об’єктів природи та 

здійснення технологічної діяльності; час від часу проявляє особистісні 

якості, що входять до складу вказаних компетентностей, а самооцінка 

сформованості цих якостей не завжди є адекватною. 

Низький рівень сформованості в інтелектуально здібних учнів основної 

школи зазначених компетентностей фіксується в тому випадку, коли підліток 

практично не виявляє мотивів оволодіння цими компетентностями, інтересу 

до світу природи та сучасних технологій, демонструє негативне ставлення до 

зазначених компетентностей та оволодіння ними; він проявляє тільки окремі 

знання й вміння, що входять до складу цих компетентностей; рідко проявляє 

визначені особистісні якості, а їх самооцінка є переважно неадекватною. 

Варто також зауважити, що суспільствознавчі предмети мають певні 

можливості в ракурсі впливу на формування математичної компетентності в 

інтелектуально здібних учнів основної школи. Зокрема, високий рівень її 

сформованості передбачає, що підліток проявляє стійкі мотиви до оволодіння 

цієї компетентністю, цікавиться математикою, виявляє позитивне ціннісне 

ставлення до відповідної компетентності та процесу її опанування; має 

системні, повні та гнучкі знання про основні математичні поняття, володіє 

мовою алгебри та геометрії, демонструє правильні уявлення про особливості 

організації математичних та статистичних досліджень; характеризується 

сформованістю основних математичних умінь: здійснювати правильні 

перетворення алгебричних виразів, розв’язувати рівняння, нерівності та їх 

системи, моделювати за допомогою рівнянь реальні ситуації й адекватно 

пояснювати отримані результати; використовувати функції та їх графіки для 

аналізу залежностей між параметрами різних явищ і процесів; практично в 

усіх ситуаціях учень проявляє такі якості, як наполегливість, ретельність, 

уважність, а також демонструє їх адекватну самооцінку.  
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Середній рівень сформованості вказаної компетентності визначається 

тоді, коли школяр періодично проявляє мотиви до оволодіння нею, 

цікавиться деякими математичними проблемами, демонструє нейтральне 

ціннісне ставлення до математичної компетентності та процесу її 

опанування; він засвоїв визначені вище математичні знання, однак вони не 

мають ознак системності, повноти та гнучкості; у більшості випадків підліток  

демонструє вказані математичні вміння та особистісні якості, однак не 

завжди самооцінка сформованості цих якостей є адекватною.  

Про низький рівень сформованості математичної компетентності в 

інтелектуально розвиненого підлітка свідчить той факт, що він практично не 

виявляє мотивів щодо оволодіння цією компетентністю, не цікавиться 

математикою, не сприймає вказану компетентність як особистісну цінність та 

виказує негативне ставлення до оволодіння нею; володіє тільки окремими  

знаннями й уміннями в математичній галузі; рідко демонструє виділені  

особистісні якості, а його самооцінка цих якостей є неадекватною. 

Варто також зазначити, що діагностично-результативний блок системи 

формування ключових компетентностей в інтелектуально здібних учнів 

основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів містить 

очікуваний результат реалізації цієї системи. Цим результатом є 

сформованість ключових компетентностей в учнів окресленої категорії.  

 

Висновки до розділу 4 

На підставі врахування визначених у дослідженні властивостей 

педагогічної системи, складу та змісту ключових компетентностей школярів, 

виявленої специфіки їх формування у високоздібних учнів підліткового віку 

в процесі навчання суспільствознавчих предметів зроблено висновок про те, 

що система формування цих компетентностей у школярів указаної категорії 

складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільового, 
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структурно-змістового, формувально-функціонального та критеріально-

результативного. 

Так, концептуально-цільовий блок системи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів відображає науково-методологічні 

підходи до здійснення дослідження, основні функції розробленої системи 

формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи у процесі навчання суспільствознавчих предметів, а також 

мету, завдання й принципи реалізації процесу формування цих 

компетентностей у школярів указаної категорії.   

Виявлені функції проектованої системи стали основою для 

формулювання мети її реалізації – забезпечення сформованості  ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів. На підставі врахування цієї мети, 

проаналізованих раніше складу ключових компетентностей та їх структурних 

компонентів було уточнено завдання, що передбачають формування в 

школярів відповідних мотивів, прагнень, знань, умінь, особистісних якостей і 

цінностей, необхідних для успішної реалізації кожної з визначених ключових 

компетентностей.   

Під час проведення дослідження визначено, що структурно-змістовий 

блок відображає змістове наповнення структурних компонентів ключових 

компетентностей, які мають засвоїти інтелектуально здібні учні основної 

школи під час вивчення суспільствознавчих предметів. У світлі цього було 

конкретизовано змістове наповнення кожної з ключових компетентностей 

відповідно до її специфіки та визначених нормативних вимог до навчальних 

досягнень учнів основної школи.  

Формувально-функціональний блок системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів охоплює технологію формування 
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цих компетентностей, відповідний педагогічний інструментарій (засоби, 

методи, форми навчання), а також теоретично обґрунтовані педагогічні 

умови, що сприяють успішній реалізації цього процесу. Ця технологія 

реалізується за такими етапами: організаційно-мотиваційний, дієво-

процесуальний, контрольно-коригувальний. Визначено такі педагогічні 

умови формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи під час навчання суспільствознавчих предметів: 

забезпечення спеціальної підготовки учителів суспільствознавчих предметів 

до формування цих компетентностей у школярів зазначеної категорії; 

активне застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі формування ключових компетентностей учнів; залучення 

інтелектуально здібних учнів основної школи до здійснення ними 

самомоніторингу сформованості ключових компетентностей. 

Як визначено в дослідженні, діагностично-результативний блок 

системи  формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи в процесі навчання суспільствознавчих предметів 

охоплює критерії й показники, рівні сформованості в школярів цих 

компетентностей, а також очікуваний результат реалізації розробленої 

системи. На підставі цього в науковій праці наведено характеристику 

сформованості в школярів кожної з визначених компетентностей на 

високому, середньому й низькому рівнях.  

Матеріали розділу знайшли відбиття в таких авторських роботах: [202–

209; 238; 239].   
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РОЗДІЛ 5 

Експериментальна перевірка системи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів 

 

5.1 Організація та проведення педагогічного експерименту 

З метою перевірки висунутого в дослідженні припущення, що  

сформованість ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи можна забезпечити шляхом практичної реалізації теоретично 

обґрунтованої науково-методичної системи формування в них цих 

компетентностей у процесі навчання суспільствознавчих предметів, було 

організовано та проведено відповідний педагогічний експеримент. При 

цьому передбачалось, що реалізація цієї системи забезпечує сформованість у 

високоінтелектуальних школярів середніх класів усіх визначених у Концепції 

«Нова українська школа» ключових компетентностей: спілкування 

державною (і рідною в разі відмінності) мовою; основні компетентності в 

галузі природничих наук і технологій; інформаційно-цифрова 

компетентність; уміння вчитися впродовж життя; спілкування іноземними 

мовами; математична компетентність; ініціативність і підприємливість; 

обізнаність та самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя; соціальна та громадянська компетентності [22]. 

Зазначений педагогічний експеримент  тривав упродовж 2016–2018 р. 

на базі таких закладів загальної середньої освіти: Харківської 

загальноосвітньої школи № 142, Харківської гімназії № 14, Харківської 

гімназії № 169, Харківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів № 11, Луцької загальноосвітньої 

школи № 2, Рівненського навчально-виховного комплексу № 12.  

Для участі в експерименті було створено експериментальну (346 учнів) 

та контрольну (339 учнів) групи. В експерименті брали участь також 
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12 учителів суспільствознавчих предметів. 

Для діагностики отриманих результатів експериментальної роботи  

використовувались визначені в попередньому розділі дисертації критерії й 

показники сформованості ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи:  

- мотиваційно-ціннісний (розвиненість мотивів щодо оволодіння 

компетентністю, характер ціннісного ставлення до компетентності та 

процесу її опанування);  

- знаннєво-діяльнісний (сформованість знань і вмінь, що входять до 

складу визначеної ключової компетентності); 

- особистісно-рефлексивний (сформованість особистісних якостей, 

що потрібні для прояву відповідної ключової компетентності, адекватність 

самооцінки їх сформованості).  

На основі застосування цих критеріїв і показників, наведених у  

попередньому розділі дисертації характеристик рівнів сформованості кожної 

з визначених ключових компетентностей виявлявся відповідний рівень 

(високий, середній чи низький) сформованості цих компетентностей в учнів 

експериментальної й контрольної груп.  

 Експеримент проводився за трьома традиційними етапами: 

констатувальний, формувальний і контрольний. Так, на першому його етапі 

визначався вихідний рівень сформованості в учнів експериментальної й 

контрольної груп зазначених ключових компетентностей.  

Для з’ясування стану сформованості кожної з указаних 

компетентностей на цьому етапі експерименту вирішувалися такі завдання:  

1. Продіагностувати вихідний стан розвиненості у школярів мотивів 

щодо оволодіння ключовими компетентностями.  

2. Виявити характер ціннісного ставлення до цих компетентностей та 

процесу оволодіння ними. 
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3. Продіагностувати сформованість знань підлітків про суть, зміст 

кожної ключової компетентності та способи її опанування. 

4. Оцінити сформованість в інтелектуально здібних школярів умінь, 

що забезпечують вияв ключових компетентностей.  

5. Схарактеризувати сформованість у школярів особистісних якостей, 

що входять до складу цих компетентностей.  

6. Виявити в учнів обох груп ступінь адекватності їхньої самооцінки   

сформованості цих якостей.   

Для виконання сформульованих вище завдань було обрано відповідні 

діагностичні методи й методики, які представлено в таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Діагностична карта сформованості ключових компетентностей  

інтелектуально здібних учнів основної школи      

Крите- 

рії 
Показники Діагностичний інструментарій   

1 2   3 

М
о

ти
в
ац

ій
н

о
-ц

ін
н

іс
н

и
й

 

розвиненість 

мотивів щодо 

оволодіння 

компетент-

ністю 

спостереження за поведінкою та діями інтелектуально здібних 

підлітків під час вивчення ними суспільствознавчих предметів, 

прояву інтересу до навчального матеріалу та виконанню завдань, 

пов’язаних зі сферою прояву відповідної компетентності, 

анкетування і бесіди на відповідну тематику, використання таких 

діагностичних методик: «Діагностика спрямованості навчальної 

мотивації» Т. Дубовицької [13],  «Діагностика типології  мотивів 

навчання "Драбинка мотивів"» А. Божович та І. Маркової [66], 

«Визначення структури навчальної мотивації» Г. Карпової [31] 

характер 

ціннісного 

ставлення до 

компетент-

ності та про-

цесу її опа-

нування 

бесіди, анкетування, аналіз продуктів навчальної діяльності учнів, 

експертне оцінювання, використання методик: «Вивчення ціннісних 

орієнтацій учнів "Фільм"» Д. Туліна [17], «Визначення життєвих 

цінностей особистості (Must-тест)» П. Іванова і Є. Колобової [66], 

«Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків» В. Сопова і 

Л. Карпушіної [17] 

З
н

ан
н

єв
о

-

д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

  

сформованість 

потрібних 

знань 

анкетування, тестування, аналіз продуктів навчальної діяльності 

учнів   

 

сформованість 
визначених 

умінь  

 

спостереження, аналіз продуктів навчальної діяльності учнів,  

експертне оцінювання, використання таких методик: «Виявлення 

комунікативних і організаторських схильностей (КОС)» 

В. Синявського й Б. Федоришина [35]  
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Продовж. табл. 5.1 
1 2 3  

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-

р
еф

л
ек

си
в
н

и
й

 
сформованість 

особистісних 

якостей  

спостереження, анкетування, експертне оцінювання, аналіз 

продуктів навчальної діяльності учнів, методика «Діагностика 

комунікативної соціальної компетентності (КСК)» [17] 

адекватність 

самооцінки  

сформованості 

цих якостей  

експертне оцінювання і самооцінювання сформованості 

визначених особистісних якостей учнів, використання методики 

А. Реана «Вивчення самооцінки за допомогою процедури  

ранжування» [36]  

 

 

Під час реалізації першого з поставлених завдань визначався вихідний 

стан розвиненості у школярів мотивів щодо оволодіння ключовими 

компетентностями. Так, для досягнення цієї мети здійснювалось   

спостереження за поведінкою та діями учнів експериментальної й 

контрольної груп у процесі навчання суспільствознавчих предметів. При 

цьому першочергова увага приділялась виявленню високоздібними  

підлітками на уроках пізнавального інтересу до вивчення навчального 

матеріалу, пов’язаного з оволодінням ключовими компетентностями, 

прагнення добровільно виконувати додаткові завдання (підготовка 

повідомлень, доповідей, відеопрезентацій тощо) у відповідних галузях 

діяльності, бажання брати активну участь у позаурочних формах пізнання 

життєдіяльності суспільства. 

Як установлено під час проведення експерименту, на констатувальному 

його етапі більшість учнів експериментальної й контрольної груп тільки 

епізодично проявляли інтерес до інформації й виконанню навчальних 

завдань, пов’язаних зі сферою прояву визначених ключових 

компетентностей, час від часу брали участь у позаурочних закладах, 

спрямованих на забезпечення оволодіння школярами цими 

компетентностями під час вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство». 

Для уточнення стану розвиненості мотивів щодо оволодіння 

ключовими компетентностями високоінтелектуальними учнями з ними 

проводились також бесіди на відповідну тематику. За результатами цих 

бесід, тільки 7,9 % членів експериментальної групи та 8,1 % членів  
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контрольної групи визнали, що організація та зміст більшості уроків із 

суспільствознавчих предметів відповідають їхнім очікуванням. Крім того, під 

час проведення бесід на зазначеному етапі експерименту в респондентів була 

зафіксована достатня низька мотивація щодо оволодіння знаннями та 

вміннями, що входять до складу визначених ключових компетентностей.  

Дані проведеного анкетування теж підтвердили достатньо низький рівень 

розвиненості цих мотивів.  

Схожі результати діагностики  були отримані під час використання 

методики Т. Дубовицької «Діагностика спрямованості навчальної мотивації»  

(додаток А) щодо вивчення суспільствознавчих предметів. Як засвідчили ці 

дані, тільки чверть учнів з обох створених груп були переконані в тому, що 

вивчення вказаних навчальних предметів дає можливість дізнатися багато 

нової важливої інформації, проявити свої здібності. Своєю чергою, біля 

половини опитаних не вважали за доцільне вивчати на уроках із 

суспільствознавчих предметів складні теоретичні питання та додатковий 

навчальний матеріал, а також стверджували, що їм достатньо засвоїти тільки 

обов’язковий мінімум знань у відповідній освітній галузі.  

На констатувальному етапі експерименту у 5 та 6 класах 

застосовувалась також методика А. Божович та І. Маркової «Діагностика 

типології мотивів навчання "Драбинка мотивів"» (додаток Б). За отриманими 

даними, тільки в 10,2 % учнів експериментальної групи й 9,4 % контрольної 

групи було виявлено гармонійне поєднання пізнавальних і соціальних 

мотивів здійснення навчальної діяльності.    

Крім того, застосування на цьому етапі експерименту методики 

«Визначення структури навчальної мотивації» Г. Карпової (додаток В) 

дозволило виявити в учнів основні мотиви навчання. Як установлено, 

провідне місце серед них займали мотиви, пов’язані з одержанням визнання 

серед однокласників, отриманням гарних оцінок на уроках, уникнення 

нарікань на погану навчальну успішність з боку батьків. Водночас 
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установлено, що у школярів недостатньо сформовані такі важливі мотиви, як 

усвідомлення необхідності сумлінно навчатися, відчуття задоволення й 

підйому від виконання складного завдання, прагнення цілеспрямованого 

розвитку свого розуму та кмітливості,  виховання себе як компетентної, 

різнобічно розвиненої й культурної особистості.  

Узагальнені дані про розвиненість мотивів учнів щодо оволодіння 

ключовими компетентностями наведено в таблиці 5.2. Отже, тільки незначна 

частина учнів експериментальної й контрольної груп відрізнялися стійкими 

мотивами щодо опанування цих компетентностей.  

Таблиця 5.2  

Дані констатувального етапу експерименту про розвиненість 

мотивів учнів щодо оволодіння ключовими компетентностями (у %) 

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Прояв мотивів  

стійкі проявляються 

епізодично  

майже не 

проявляються  

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 14,4 65,4 20,2 

КГ 14,7 63,4 21,9 

2 Обізнаність та самовираження у 

сфері культури 

ЕГ 13,7 62,6 23,7 

КГ 13,6 63,1 23,3 

3 Уміння вчитися впродовж життя ЕГ 12,3 62,7 25,0 

КГ 12,6 62,3 25,1 

4 Спілкування державною (і рідною 

в разі відмінності) мовою 

ЕГ 13,1 62,2 24,7 

КГ 13,2 62,4 24,4 

5 Спілкування іноземними мовами ЕГ 12,4 66,7 20,9 

КГ 12,3 67,0 20,7 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 16,3 65,1 18,6 

КГ 16,4 65,1 18,5 

7 Екологічна грамотність і здоровий 

спосіб життя 

ЕГ 15,7 55,9 28,4 

КГ 16,2 56,2 27,6 

8 Ініціативність і підприємливість ЕГ 17,3 63,5 19,2 

КГ 17,2 63,7 19,1 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 10,7 65,4 23,9 

КГ 10,7 65,1 24,2 

10 Математична компетентність ЕГ 10,5 64,6 24,9 

КГ 10,3 65,1 24,6 

 

Відповідно до змісту другого завдання, на констатувальному етапі 

експерименту виявлявся характер ціннісного ставлення учнів до визначених 
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ключових компетентностей та процесу оволодіння кожною з них. З цією 

метою проводились відповідні бесіди, анкетування, здійснювався аналіз 

усних відповідей та письмових робіт учнів. Як було встановлено, майже 70 % 

учнів експериментальної та контрольної групи проявляли нестійке позитивне 

чи індиферентне ставлення до вказаних ключових компетентностей та 

процесу їх опанування. 

Під час проведення експерименту характер ціннісного ставлення учнів 

до цих компетентностей та процесу оволодіння ними визначався також за 

допомогою експертного оцінювання, в якому роль експертів виконували 

досвідчені вчителі шкіл. За висновками цих експертів, тільки 12,7 % учнів 

експериментальної групи та 13,8 % учнів контрольної групи 

характеризувались стійким позитивним ставленням до ключових 

компетентностей та процесу їх опанування.   

Додаткову інформацію стосовно вказаного показника було отримано за 

допомогою застосування у 5–7 класах модифікованої методики Д. Туліна 

«Вивчення ціннісних орієнтацій учнів "Фільм"» (додаток Ґ), у 8, 9                

класах – методики П. Іванова і Є. Колобової «Визначення життєвих 

цінностей особистості (Must-тест)» (додаток Д), методики В. Сопова і 

Л. Карпушіної «Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків» (додаток Е).  

Як було встановлено на основі обробки отриманих за допомогою  

методики «Вивчення ціннісних орієнтацій учнів "Фільм"» даних, більшість 

опитаних молодших підлітків на констатувальному етапі експерименту 

обрали такі теми для сюжету свого фільму: про війну і військових, про 

дружбу, про подвиг, про власний клас (хлопці); про себе, про казкові події, 

про щасливу родину (дівчата). Проте в ієрархії обраних учнями тем для 

фільму не було відведено гідного місця таким важливим темам: про історію 

України та інших країн, про здоровий спосіб життя, про рідну мову, про 

громадянськість і патріотизм справжніх українців тощо. 
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Стосовно питання застосування в експериментальній роботі методики 

«Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)» зазначимо, що 

вона являє собою один із різновидів вербальних проективних тестів. 

Наведений у тесті цієї методики набір Must-тем дав змогу визначити 15 

основних життєвих цілей-цінностей школярів. Як установлено на 

констатувальному етапі експерименту, серед найбільш типових для учнів 

відповідей були фрази такого типу: «Я неодмінно повинен у майбутньому 

стати успішною, відомою й багатою людиною», «Я неодмінно повинна 

вступити після закінчення школи до престижного університету», «Жахливо, 

коли мені постійно вказують, що мені потрібно робити», «Жахливо, коли 

тебе в тяжку хвилину не розуміють і не підтримують друзі», «Я не можу 

терпіти, коли на мене підвищують голос», «Я не можу терпіти, коли в школі 

примушують вивчати нікому не потрібний навчальний матеріал».  

За допомогою наведеного в методиці ключа відповіді школярів було  

згруповано за певними сферами прояву цінностей. Як з’ясовано, більшість із 

цих відповідей відносилось до таких сфер прояву цінностей: почуття 

задоволення, міжособистісні контакти і спілкування, безпека й захищеність, 

популярність, матеріальний успіх. Воднораз слід зауважити, що тільки у 

9,2 % учнів експериментальної групи та 8,9 % учнів контрольної групи 

сформульовані фрази мали відношення до таких важливих для засвоєння 

ключових компетентностей сфер прояву цінностей: свобода, відкритість і 

демократія в суспільстві, служіння людям, багатство духовної культури,  

здоров’я, багате духовно-релігійне життя. 

На зазначеному етапі експерименту застосовувалась також методика 

В. Сопова і Л. Карпушіної «Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків», яка 

передбачала проведення діагностики ціннісних орієнтацій учнів 8 і 9 класів 

за такими шкалами: «Пізнання як цінність», «Я–цінність», «Інший– 

цінність», «Суспільно корисна діяльність», «Відповідальність як цінність». 
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Як було визначено на даному етапі експерименту стосовно шкали 

«Пізнання як цінність», більше половини старших підлітків з обох створених 

груп загалом розуміли високе значення освіти в житті людей, проте не 

виявляли  усвідомленого самовизначення до неї як до цінності. Відносно 

шкали «Я–цінність» зазначимо, що 47,8 % учнів експериментальної групи та 

48,6 % учнів контрольної групи приділяли значну увагу вивченню власного 

«Я», проте рідко замислювались про способи самовираження, прояв власної 

індивідуальності. На констатувальному етапі експерименту результати 

діагностики за шкалою «Інший–цінність» засвідчили, що більшість учнів 

обох груп прагнули з повагою ставитись до інших людей, однак їм не завжди 

вдавалося конструктивно спілкуватися з оточуючими, не конфліктувати з 

ними.  

Відносно шкали «Суспільно корисна діяльність» було з’ясовано, що на 

констатувальному етапі експерименту переважна більшість школярів загалом  

усвідомлювали  цінність суспільно корисної діяльності, однак не виявляли 

особистої ініціативи й самостійності щодо участі в ній. При цьому майже 

70 % учнів обох груп визнали, що в реальному житті вони готові присвятити 

цій діяльності тільки незначну частину власного часу і сил.  

Отримані на вказаному етапі експерименту дані діагностики за шкалою 

«Відповідальність як цінність» показали, що  63,4 % учнів експериментальної 

групи та 64,6 % учнів контрольної групи сприймали відповідальність як 

важливу для людини якість, проте на практиці вони проявляли цю якість 

тільки епізодично. Крім того, було встановлено, що майже половина 

опитаних часто не розуміли істинних причин і мотивів деяких своїх дій, не 

завжди демонстрували інтернальний контроль власної поведінки.   

На основі узагальнення представлених вище результатів були отримані 

узагальнені дані про характер ціннісного ставлення учнів до ключових 

компетентностей та процесу їх опанування. Ці дані представлено в таблиці 

5.3. Можна підсумувати, що на констатувальному етапі експерименту тільки 
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в незначної частини школярів діагностувалось стійке позитивне ставлення до 

вказаного об’єкта.   

Таблиця 5.3 

Дані констатувального етапу експерименту про характер ціннісного 

ставлення учнів до ключових компетентностей (у %)    

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Характер ціннісного ставлення  

стійке 

позитивне 

ставлення  

індиферентне 

ставлення   

негативне 

ставлення  

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 10,5 76,8 12,7 

КГ 10,4 76,4 13,2 

2 Обізнаність та самовираження у 

сфері культури 

ЕГ 9,9 74,8 15,3 

КГ 9,7 74,9 15,4 

3 Уміння вчитися впродовж життя ЕГ 8,8 73,9 17,3 

КГ 8,4 74,1 17,5 

4 Спілкування державною                        

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 11,4 72,1 16,5 

КГ 11,5 73,1 15,4 

5 Спілкування іноземними мовами ЕГ 10,6 72,9 16,5 

КГ 10,8 72,5 16,7 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 13,9 74,2 11,9 

КГ 14,1 73,9 12,0 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 13,5 66,2 20,3 

КГ 13,0 66,6 20,4 

8 Ініціативність і підприємливість ЕГ 14,7 74,0 11,3 

КГ 14,9 73,6 11,5 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 7,9 76,7 15,4 

КГ 7,8 76,6 15,6 

10 Математична компетентність ЕГ 8,1 75,8 16,1 

КГ 8,4 75,3 16,3 

 

Реалізація на констатувальному етапі експерименту третього 

поставленого завдання забезпечувала діагностику стану сформованості в 

учнів експериментальної й контрольної груп знань як складників визначених 

ключових компетентностей. Для цього використовувались анкетування, 

тестування, а також аналіз продуктів навчальної діяльності (усних 

відповідей, есе, термінологічних диктантів, самостійних і контрольних робіт 

тощо)  учнів. Узагальнені дані в числовій формі про сформованість у членів 

обох створених груп визначених знань представлено в таблиці 5.4.  
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Таблиця 5.4 

Дані констатувального етапу експерименту про сформованість в учнів 

знань як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Сформованість знань  

системні, 

повні,  гнучкі 

знання  

несистемні, 

неповні, 

негнучкі 

знання     

знання 

майже не 

сформовані   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 8,5 62,1 29,4 

КГ 8,3 62,5 29,2 

2 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

ЕГ 8,5 61,1 30,4 

КГ 8,3 61,6 30,1 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 7,5 61,2 31,3 

КГ 7,8 61,1 31,1 

4 Спілкування державною                

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 7,2 67,2 25,6 

КГ 7,6 66,6 25,8 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 8,3 64,3 27,4 

КГ 8,1 64,0 27,3 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 10,2 64,6 25,6 

КГ 10,5 64,2 25,3 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 8,6 59,2 32,2 

КГ 8,3 58,8 32,9 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 9,5 65,8 24,8 

КГ 9,7 65,7 24,5 

9 Основні компетентності в 

галузі природничих наук і 

технологій 

ЕГ 7,8 56,9 35,3 

КГ 7,6 56,6 35,8 

10 Математична компетентність ЕГ 7,8 56,6 35,6 

КГ 7,7 56,4 35,9 

 

Як бачимо, у більшості учнів експериментальної й контрольної груп на 

констатувальному етапі експерименту вказані знання не мали ознак 

системності, повноти й  гнучкості.      

Під час виконання четвертого завдання оцінювалась сформованість в 

інтелектуально здібних школярів експериментальної й контрольної груп  

умінь, що входять до складу визначених ключових компетентностей. У  

процесі здійснення діагностики використовувались такі методи:  

спостереження за урочною й позаурочною навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів, їхньою поведінкою в ході проведення дискусій, 
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дидактичних і рольових іграх, розв’язання проблемних ситуацій тощо. 

Значна увага приділялась також аналізу представлених у різних формах  

результатів навчальної діяльності школярів. Як установлено на основі аналізу 

даних діагностики, загалом рівень сформованості у школярів визначених 

умінь, що входять до складу ключових компетентностей, не відповідав 

сучасним вимогам.  

Для підвищення об’єктивності оцінювання вказаного показника до 

цього процесу залучались також обрані експерти. Як установлено, їхні оцінні  

судження повністю узгоджувались з раніше представленими даними з 

окресленого питання.  

Зазначимо, що в експериментальній роботі значна увага приділялась 

вивченню стану сформованості в учнів комунікативних і організаторських 

умінь, які виконують важливу роль у прояві школярами багатьох ключових 

компетентностей: соціальної і громадянської компетентностей, уміння 

вчитися впродовж життя, спроможності ефективно спілкування українською 

та іноземною мовами тощо. У цьому плані в пригоді стала методика 

«Виявлення комунікативних і організаторських схильностей (КОС)» 

В. Синявського й Б. Федоришина (додаток Е).  

Обробка отриманих даних за допомогою використання наведеного в  

цій  методиці ключа дозволила встановити, що більшість опитаних прагнуть 

до комунікативних контактів зі своїми ровесниками та іншими людьми. 

Проте 65,3 % учнів експериментальної групи та 66, 4% учнів контрольної 

групи часто відчували різні утруднення в процесі спілкування, рідко 

проявляли ініціативність під час виконання спільної діяльності, не завжди 

вміли відстояти власну точку зору, тяжко переживали образи. Також 

з’ясовано, що біля 5 % опитаних відчували суттєві труднощі у встановленні 

контактів з людьми та під час виступу перед аудиторією. Як наслідок, вони 

взагалі не прагнули до спілкування, обмежували свої знайомства та воліли  

проводити більше час наодинці. 
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Зазначимо, що узагальнені дані констатувального етапу експерименту 

про сформованість в учнів умінь як складників ключових компетентностей 

відображено в таблиці 5.5.  

Таблиця 5.5 

Дані констатувального етапу експерименту про сформованість в учнів 

умінь як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Сформованість умінь  

проявляють 

регулярно  

проявляють 

епізодично    

Майже не 

проявляють   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 7,6 62,1 30,3 

КГ 7,3 62,9 29,8 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 7,9 60,6 31,5 

КГ 7,8 60,8 31,4 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 6,7 60,8 32,5 

КГ 6,9 59,8 33,3 

4 Спілкування державною                    

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 8,1 65,1 26,8 

КГ 8,4 64,7 26,9 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 7,9 63,5 28,6 

КГ 7,6 64,0 28,4 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 9,3 63,0 26,7 

КГ 9,6 64,2 26,2 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 7,9 58,7 33,4 

КГ 7,8 58,6 33,6 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 8,6 66,0 25,4 

КГ 8,9 65,7 25,4 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 6,7 56,8 36,5 

КГ 6,6 56,7 36,7 

10 Математична компетентність ЕГ 6,9 56,7 36,4 

КГ 6,8 56,7 36,5 

 

Виконання п’ятого завдання експериментальної роботи  

спрямовувалось на визначення характеру сформованості в учнів обох 

створених груп виділених особистісних якостей, що забезпечують успішне 

виявлення відповідних ключових компетентностей. Така діагностика 

відбувалась за допомогою проведення спостереження, анкетування, аналізу 

продуктів навчальної діяльності учнів. Крім того, було організоване  

незалежне оцінювання сформованості визначених особистісних якостей 

учнів групою обраних експертів. Як свідчать результати проведеної 
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діагностики, тільки 7,9 % школярів з експериментальної групи та 7,6 % 

школярів з контрольної групи характеризувались тим, що визначені  

особистісні якості проявляли практично в усіх ситуаціях. Під час реалізації 

зазначеного завдання використовувалась також методика «Діагностика 

комунікативної соціальної компетентності (КСК)» (додаток З). Обробка 

отриманих даних опитування відбувалась за допомогою наведеної в описі 

методики таблиці, що дозволяла розбити відповіді учнів на групи за 

окремими шкалами (факторами) та підрахувати суму балів за кожною з них. 

Потім за допомогою запропонованого в методиці ключа визначався рівень 

сформованості у школярів таких якостей: товариськість, здатність логічно 

мислити, емоційна стійкість, життєрадісність, чутливість, незалежність, 

здатність до самоконтролю, а також схильність до асоціальної поведінки.   

На основі аналізу отриманих даних було встановлено, що майже 90 % 

учнів на констатувальному етапі експерименту продемонстрували за цією 

методикою високий рівень розвиненості логічного мислення й незалежності. 

Воднораз було з’ясовано, що на цьому етапі експерименту висока емоційна 

стійкість була притаманна тільки 10,3 % учнів експериментальної групи та 

10,4 % учнів контрольної групи, висока чутливість – 7,9 % учнів 

експериментальної групи та 8,1 % учнів контрольної групи, розвинена  

здатність до самоконтролю – 9,5 % учнів експериментальної групи та 10,3 % 

учнів контрольної групи, яскраво виражена життєрадісність – 15,4 % учнів 

експериментальної групи та 16,4 % учнів контрольної групи. Крім того, у 

3,1 % учнів експериментальної групи та 2,9 % учнів контрольної групи була 

виявлена схильність до асоціальної поведінки, що проявлялась у прояві ними 

зневаги до прийнятих суспільних норм, визнаних моральним норм і правил 

поведінки.  

Відзначимо, що узагальнені дані констатувального етапу експерименту 

про сформованість в учнів особистісних якостей, що входять до структури  

ключових компетентностей, відображено в таблиці 5.6.  
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Таблиця 5.6 

Дані констатувального етапу експерименту про сформованість в учнів 

особистісних якостей як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Сформованість якостей  

проявляють 

регулярно  

проявляють 

час від часу     

майже не 

проявляють   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 8,4 63,0 28,6 

КГ 8,1 63,8 28,1 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 8,3 62,4 29,3 

КГ 8,0 63,0 29,0 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 7,2 62,4 30,4 

КГ 7,4 62,5 30,1 

4 Спілкування державною                     

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 7,1 68,6 24,3 

КГ 7,5 67,8 24,7 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 8,2 66,4 26,6 

КГ 8,0 65,6 26,4 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 10,1 65,1 24,8 

КГ 10,3 65,2 24,5 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 8,4 60,2 31,4 

КГ 8,0 60,8 31,2 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 9,2 67,1 23,7 

КГ 9,5 67,2 23,3 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 7,6 58,3 34,1 

КГ 7,3 58,2 34,5 

10 Математична компетентність ЕГ 7,8 58,0 34,2 

КГ 7,5 58,1 34,4 

 

У  шостому завданні визначався ступінь адекватності  самооцінки 

учнями сформованості визначених якостей. Для цього спочатку 

організовувалось самооцінювання цих якостей школярами, а потім дані 

самооцінки порівнювались з відповідними оцінками незалежних експертів, 

що дозволяло зробити висновок про те, чи є самооцінка учня адекватною, 

завищеною чи заниженою. За результатам діагностики, адекватною 

самооцінка сформованості зазначених особистісних якостей була тільки 

приблизно в третині учнів обох створених груп.  

Крім того, застосовувалась методика А. Реана «Вивчення самооцінки за 

допомогою процедури ранжування» (додаток И). За цією методикою  

адекватну самооцінку мали тільки 28,7 % учнів експериментальної групи та 
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29,3 % учнів контрольної групи, тобто отримані дані про визначений 

показник були близькими до аналогічних даних, представлених вище.  

Узагальнені дані про ступінь адекватності самооцінки учнями визначених 

особистісних якостей наведено в таблиці  5.7. 

Таблиця 5.7 

Дані констатувального етапу експерименту про ступінь адекватності 

самооцінки учнями визначених особистісних якостей як компонентів 

ключових компетентностей (у %)  

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Адекватність самооцінки  

адекватна 

самооцінка   

завищена 

самооцінка     

занижена 

самооцінка    

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 28,5 35,8 35,7 

КГ 27,8, 36,0 36,2 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 29,4 36,5 34,1 

КГ 29,1 36,1 34,8 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 26,5 37,5 36,0 

КГ 27,3 38,0 34,7 

4 Спілкування державною                     

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 29,4 30,9 39,7 

КГ 29,3 31,7 39,0 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 28,3 31,8 39,9 

КГ 28,7 32,2 39,1 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 27,8 36,7 35,5 

КГ 27,9 36,8 35,3 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 28,4 38,2 33,4 

КГ 28,6 39,1 32,3 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 27,5 37,4 35,1 

КГ 26,9 37,3 35,8 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 28,3 36,7 35,0 

КГ 28,7 38,1 33,2 

10 Математична компетентність ЕГ 27,3 36,4 36,3 

КГ 28,7 36,2 35,1 

 

Отже, більш інтенсивні позитивні зміни вказаного  показника 

відбулись в учнів експериментальної групи порівняно з контрольною. 

   На основі аналізу й узагальнення наведених вище діагностичних 

даних про стан окремих компонентів ключових компетентностей в учнів 

були отримані підсумкові дані про сформованість у школярів обох створених 

груп цих компетентностей. Ці дані відображено в таблиці 5.8.   
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Таблиця 5.8 

Підсумкові дані констатувального етапу експерименту про рівень 

сформованості в учнів ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/п 

Ключові компетентності  Група Рівень сформованості  

ключових компетентностей  

високий 

рівень   

середній 

рівень      

низький 

рівень     

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 9,8 61,8 28,4 

КГ 9,9 61,9 28,2 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 9,1 63,0 27,9 

КГ 9,2 63,0 27,8 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 8,7 64,7 26,6 

КГ 8,6 65,0 26,4 

4 Спілкування державною (і 

рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 11,0 65,2 23,8 

КГ 11,4 64,7 23,9 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 10,3 67,4 22,3 

КГ 10,1 67,5 22,4 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 15,8 63,9 20,3 

КГ 15,7 64,6 19,7 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 13,4 55,3 31,3 

КГ 13,8 54,1 32,1 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 16,5 63,8 19,7 

КГ 16,8 64,2 19,0 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 9,3 60,2 30,5 

КГ 9,4 60,7 29,9 

10 Математична компетентність ЕГ 9,4 59,4 31,2 

КГ 9,6 59,8 30,6 

 

Аналіз наведених даних засвідчує, що на констатувальному етапі 

експерименту експериментальна й контрольна група значною мірою були 

схожі між собою за рівнями сформованості ключових компетентностей 

учнів, причому тільки незначна кількість школярів в обох групах мала  

високий рівень сформованості цих компетентностей. Це підтверджувало 

висновки про те, що існує актуальна необхідність у реалізації спеціально 

організованої педагогічної роботи для покращення наявної ситуації.  

На формувальному етапі експерименту відбувалось впровадження 

розробленої системи формування ключових компетентностей інтелектуально 

здібних школярів у процес навчання суспільствознавчих предметів в освітній 
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процес класів, які складали експериментальну групу. У контрольній групі 

формування цих компетентностей школярів відбувалось за допомогою 

використання традиційних для сучасної школи методів і форм навчання.  

На контрольному етапі організованого  педагогічного експерименту 

здійснювалось порівняння отриманих даних про рівень сформованості 

ключових компетентностей в учнів експериментальної й контрольної груп, 

що дозволяло зробити загальні висновки про ефективність розробленої 

системи. Ці дані наведено в підрозділі 5.3. Важливим аспектом 

експериментальної роботи було також доведення достовірності одержаних 

результатів за допомогою використання методів математичної статистики. 

Зокрема, з цією метою розраховувався критерій Пірсона χ2, що давало 

змогу з’ясувати, чи є виявлені відмінності в рівнях сформованості ключових 

компетентностей учнів обох груп статистично значущими. Крім того, на 

контрольному етапі експерименту розраховувався t-критерій Стьюдента, 

який використовуються для визначення статистичної значущості відмінності 

середніх величин. У нашому випадку йдеться про середні величини 

сформованості ключових компетентностей в учнів експериментальної й 

контрольної груп. Відповідні розрахунки наведено в підрозділі 5.3. 

 

5.2 Реалізація системи формування ключових компетентностей  

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів 

На формувальному етапі експерименту в експериментальній групі 

впроваджувалася розроблена система формування в інтелектуально здібних 

учнів ключових компетентностей у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів. Слід також уточнити, що проведення експерименту охоплювало 

вивчення інтелектуально здібними учнями експериментальної групи різних 

навчальних предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», що входили  

до інваріативної чи варіативної складових навчального плану. Фрагмент 



446 
 

 

навчального плану основної школи, за яким учні експериментальної й 

контрольної груп вивчали суспільствознавчі предмети, наведено в таблиці 

5.1.  

Таблиця 5.9 

Фрагмент навчального плану основної школи, за яким учні 

експериментальної й контрольної груп вивчали суспільствознавчі 

предмети 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6 7 8 9 

Інваріантна складова навчального плану 

Вступ до історії (історія України) 1 - - - - 

Всесвітня історія. Історія України - 1 1 - - 

Історія України - - - 1,5 1,5 

Всесвітня історія - - - 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Варіативна складова навчального плану 
Навчаємося разом 2 2 - - - 

Основи самоменеджменту - - 1 1 - 

 

Зазначимо, що освітній процес у межах проведення експерименту 

реалізовувався відповідно до визначених у концептуально-цільовому блоці 

системи теоретико-методологічних засад і спрямовувався на досягнення 

сформульованої в ньому мети та виконання поставлених завдань. При цьому 

формування ключових компетентностей у високоздібних учнів 

здійснювалося на основі врахування їхніх типових та індивідуальних  

особливостей та передбачало комплексне засвоєння школярами змісту 

наведених у структурно-змістовому блоці системи компонентів цих 

компетентностей.   

Відповідно до формувально-функціонального блоку розробленої 

системи, процес формування ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів здійснювався за такими етапами: організаційно-мотиваційний, 

дієво-процесуальний і контрольно-коригувальний.  

Так, перший із цих етапів був пов’язаний зі створенням необхідних 
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навчальних матеріалів (авторських навчальних посібників [47–64], 

рекомендацій та інструктивних листів для школярів, комплексів 

індивідуальних завдань у паперовій та електронній формах тощо), 

визначенням оптимальних методів та організаційних форм, які доцільно 

використовувати в процесі формування цих компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів, а також проведенням із учнями відповідної 

категорії цілеспрямованої роботи, спрямованої на розвиток у них 

зацікавленості й позитивного ціннісного ставлення до цих компетентностей, 

мотивів до оволодіння ними. Зокрема, у процесі проведення експерименту з 

урахуванням викладених в різних джерелах [5; 23 тощо] було розроблено  

рекомендації для інтелектуально здібних старших підлітків щодо створення 

плану (5–7 класи) та програми (8, 9 класи) самоосвіти, спрямованої на 

оволодіння ключовими компетентностями у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів (ці рекомендації наведено в додатку Л.1). 

Для формування у школярів стійких мотивів до оволодіння ключовими 

компетентностями й ціннісного ставлення до них було використано різні 

методи й форми роботи, наприклад, проводилися бесіди й лекції на 

відповідну проблематику («Володіння державною мовою – обов’язок 

кожного громадянина», «Місце та значення іноземної мови в житті сучасної 

людини» (5–7 класи), «Суть ключових компетентностей та їх значення в 

житті сучасної людини», «Сучасні інформаційно-комунікативні технології як 

засіб розвитку суспільства та його членів» (8, 9 класи)), організовувалися 

диспути («Що означає бути милосердним?», «Що можуть зробити учні 

підліткового віку для блага інших людей?» (5–7 класи), «Навіщо учням 

оволодівати ключовими компетентностями?», «Геніальність людини — це 

Божий дар чи результат її сумлінної роботи над собою?» (8, 9 класи)).  

Так, під час читання в 6 класі міні-лекції на тему: «Володіння 

державною мовою – обов’язок кожного громадянина» наголошувалося, що 

державна мова є важливим фактором державотворення. В Україні єдиною 
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державною мовою є українська. Її правовий статус як обов’язкового засобу 

спілкування у всіх публічних сферах суспільного життя закріплено в 

основному законі держави – Конституції України [21]. Учням також 

пояснювалося, що мова забезпечує цілісність і єдність держави, соборність 

української нації, виступає своєрідним підґрунтям для збереження 

ментальності, основних рис національного характеру українців, зміцнення 

їхньої національної свідомості. Наприкінці міні-лекції було зроблено 

висновок про те, що володіння українською мовою є необхідною вимогою до 

кожного громадянина України. Особливого значення це завдання набуває для 

особистості, яка мріє увійти до національно свідомої еліти та зробити свій 

вагомий внесок у подальший розвиток української держави. 

Під час проведення експериментальної роботи високий інтерес в 

інтелектуально здібних школярів середніх класів викликали зустрічі з 

відомими публічними особами (науковцями, бізнесменами, політиками, 

діячами мистецтва та ін.), екскурсії до різних закладів, установ та організацій 

(науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти тощо), культпоходи до 

театрів і музеїв, відвідування виставок, етнічних свят і фестивалів, майстер-

класи.  

Зокрема, школярі відвідали такі вистави: «Ніч перед Різдвом» за 

твором М. Гоголя в Харківському театрі для дітей та юнацтва, «Монологи. 

Вечір слова» за творами Лесі Українки в театрі «Post Scriptum», 

«Шельменко-денщик» за творами Г. Квітки-Основ’яненка в Харківському 

академічному українському театрі імені Т. Г. Шевченка тощо. Із метою 

розвитку в учнів мотивів щодо засвоєння соціальної та громадянської 

компетентностей, забезпечення обізнаності й самовираження особистості в 

сфері культури, формування позитивного ціннісного ставлення школярів до 

вказаних ключових компетентностей, підвищення їхньої обізнаності в цих 

сферах для школярів були організовані екскурсії до Харківського 

історичного музею імені М. Ф. Сумцова, Харківського художнього музею, 
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Музею-майстерні слобідського козацтва, Національного літературно-

меморіального музею Г. С. Сковороди в селищі Сковородинівка, Музею 

народного мистецтва Слобожанщини тощо.  

Крім того, для ознайомлення учнів із традиціями української культури, 

розвитку позитивного ціннісного ставлення до них та інтересу студенти 

Харківського національного педагогічного університету проводили для учнів 

у позаурочний час відповідні майстер-класи, зокрема такі: «Створення 

ляльки-мотанки», «Мистецтво розписування яєць – писанок, крапанок, 

дряпанок, крашанок» тощо. До того ж для розвитку мотивів щодо оволодіння 

ключовими компетентностями учнів залучали до організації гуртової роботи 

з молодшими школярами з проблематики, яка була в колі інтересів цих учнів.  

Варто підкреслити, що значна увага питанню подальшого розвитку в 

інтелектуально здібних підлітків мотивів щодо засвоєння ключових 

компетентностей під час вивчення ними змісту освітньої галузі 

«Суспільствознавство» приділялась і на інших визначених етапах реалізації 

розробленої технології. На основі опрацювання відповідної наукової 

літератури [6; 11; 15; 16; 26; 68] в експериментальній роботі реалізовувалися 

різні шляхи розвитку в учнів указаних мотивів, зокрема такі:  

- створення сприятливої психологічної атмосфери в класі, що 

проявляється в доброзичливому ставленні кожного учасника освітнього 

процесу до інших його учасників, готовності кожного учня відкрито 

висловлювати свої думки та з повагою ставитися до точок зору своїх 

опонентів, усвідомленні власної унікальності та унікальності будь-якої іншої 

особистості; 

- регулярне вивчення індивідуальних інтересів та потреб 

високоздібних школярів, що дає педагогам змогу керуватися в організації 

навчальної діяльності не тільки визначеними у відповідних нормативних 

документах вимогами, але й індивідуальними запитами самих учнів; 

- урахування бажань і прохань учнів щодо організації процесу їхнього 
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навчання, за можливістю надання кожному з них права вибору рівня 

складності завдань, послідовності та часу їх виконання, форми звітності; 

- залучення учнів середніх класів до різних видів колективної 

освітньої діяльності на основі використання прийомів створення ситуацій 

успіху, що сприяє задоволенню потреб підлітка у визнанні його достоїнств 

ровесниками, в особистісній самореалізації;   

- віддання переваги активним та інтерактивним формам і методам 

організації навчання, що спонукає здібних школярів до активних дій, пошуку 

нестандартних підходів до виконання запропонованого завдання;  

- надання інтелектуально здібним учням допомоги в розробці й 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії з оволодіння ключовими 

компетентностями, що забезпечується не тільки за допомогою диференціації 

навчального процесу на уроках, але й за рахунок вивчення школярами   

елективних предметів, участі в позакласних заходах із предметів 

суспільствознавчого циклу, роботі в МАН, здійснення самоосвіти тощо. 

Зазначимо, що рівень сформованості мотивів в інтелектуально здібних 

підлітків щодо оволодіння ключовими компетентностями значною мірою 

впливав на перебіг цього процесу та його результат. Тому протягом 

проведення експерименту важливо було постійно підтримувати інтерес учнів 

до вивчення суспільствознавчих предметів та опанування цих 

компетентностей у цьому процесі, застосовувати різні засоби та способи 

забезпечення зростання у школярів відповідної мотивації.    

Зауважимо, що на вказаному етапі технології була реалізована перша 

визначена педагогічна умова, тобто було забезпечено спеціальну підготовку 

вчителів суспільствознавчих предметів до формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи. З 

урахуванням рекомендацій фахівців [2; 4; 7; 10; 14; 28; 30; 34; 67 та ін.] щодо 

організації науково-методичної роботи в школі під час проведення 

експерименту використовувалися різні методи та форми організації цієї 
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підготовки.  

Так, під час її здійснення значна увага приділялася забезпеченню 

підвищення обізнаності вчителів щодо формування в інтелектуально здібних 

учнів основної школи ключових компетентностей у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів. З цією метою проводилися лекції, педагогічні 

ради, науково-методичні наради й семінари, науково-педагогічні 

конференції, педагогічні читання, заняття в школі учителів-початківців тощо.  

Наприклад, у межах здійснення експериментальної роботи педагогам 

було прочитано такі лекції: «Вікові й типологічні особливості інтелектуально 

здібних учнів основної школи», «Основні підходи до організації навчання 

високоздібних школярів у сучасній школі», «Реалізація особистісно-

діяльнісного підходу в освітньому процесі обдарованих учнів середніх 

класів» тощо. 

Під час обрання тематики для запланованих педагогічних рад, науково-

методичних нарад і семінарів, педагогічних читань також чільне місце 

відводилося тим темам, які були пов’язані з різними аспектами реалізації 

процесу формування ключових компетентностей. Зокрема, серед цих тем 

можна назвати такі: «Труднощі навчання інтелектуально здібних учнів 

підліткового віку з низькою навчальною мотивацією та шляхи подолання цих 

труднощів», «Способи виявлення інтелектуально здібних школярів та 

здійснення діагностики динаміки розвитку їхніх здібностей у процесі 

навчання», «Надання педагогічної підтримки інтелектуально здібним учням 

5–9 класів у кризових станах» тощо. 

Учителів також залучали до підготовки проектів, присвячених 

визначеній проблематиці. Зокрема, у руслі інтеграції України в європейський 

та світовий освітній простір цілком слушною була розробка шкільними 

педагогами дослідницьких проектів на такі теми: «Теорія та практика 

навчання інтелектуально здібних школярів у розвинених країнах світу», 

«Використання тестових технологій як засобу оцінювання компетентностей 
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учнів у зарубіжній школі» тощо.     

В експериментальній роботі також широко застосовувалися методи й 

форми організації науково-методичної діяльності вчителів на основі 

використання сучасних інтернет-технологій, наприклад такі: онлайн- 

конференції, веб-семінари, методичні інтернет-мости тощо.  

Оскільки здійснення експериментальної роботи відбувалося в межах  

вивчення учнями циклу суспільствознавчих предметів, значна увага в 

експериментальній роботі приділялася обговоренню на засіданнях 

відповідних предметних методичних об’єднань і предметних комісій тем, 

пов’язаних із проблемою дослідження, у тому числі таких: «Специфіка 

формування ключових компетентностей у високоздібних підлітків під час 

вивчення ними суспільствознавчих предметів», «Методика діагностики рівня 

сформованості ключових компетентностей в учнів середніх класів у процесі 

вивчення освітньої галузі "Суспільствознавство"» тощо.      

Для своєчасного ознайомлення шкільних педагогів із новинками 

наукової й методичної літератури та цінним практичним досвідом щодо 

проблеми формування компетентностей у високообдарованих учнів у школах, 

на базі яких проводився експеримент, регулярно проводилися вернісажі та 

ярмарки наукової, науково-методичної й навчальної літератури, конкурси-

виставки методичних розробок з окресленої проблеми, ярмарки педагогічних 

ідей і знахідок, організовувалися відвідування уроків висококваліфікованих 

педагогів, засідання «дидактичних майстерень» у кабінетах досвідчених 

учителів, де вони знайомили своїх колег зі своїми дидактичними та 

методичними напрацюваннями, а також проводили майстер-класи, на яких   

презентували свій досвід роботи з високоінтелектуальними підлітками.   

У межах реалізації експерименту проводилися методичні фестивалі, 

присвячені вивченню й узагальненню цінного педагогічного досвіду з 

організації процесу навчання інтелектуально здібних учнів підліткового віку 

й формування в них ключових компетентностей. Значний інтерес у вчителів 
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викликали також «методичні панорами», що забезпечували ознайомлення з 

накопиченим групою їхніх колег педагогічним досвідом визначеного 

тематичного спрямування.   

Для підвищення якості роботи вчителів із формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів 5–9 класів у процесі 

вивчення суспільствознавчих предметів у школах, де здійснювався   

експеримент, проводилися також так звані «педагогічні гостини», що 

передбачали обмін делегаціями вчителів між цими школами з метою 

вивчення практичних здобутків кращих педагогів у галузі вирішення 

окресленої вище педагогічної проблеми та можливості творчого 

використання їхніх ідей у педагогічній діяльності педагогів інших закладів 

загальної середньої освіти.  

Для відпрацювання у педагогів практичних умінь, необхідних для 

забезпечення успішного формування ключових компетентностей у 

високоздібних школярів під час вивчення предметів суспільствознавчого 

циклу, провідне місце в науково-методичній діяльності школи відводилося 

різним активним та інтерактивним методам і формам колективно-групової 

роботи: діловим і рольовим іграм, виконанню творчих завдань у малих 

групах, тренінгам тощо.  

Так, чільне місце в системі науково-методичної роботи шкіл займали  

ділові ігри, які проходили в різних формах. Наприклад, деякі з них 

проводилися у вигляді педагогічного рингу. Ця методична форма 

застосовувалася для вирішення різних проблем, які виникали в процесі 

формування ключових компетентностей у високоздібних учнів та не мали 

єдино правильного способу вирішення. Використання цієї форми 

передбачало, що модератор спільної роботи виокремлював у досліджуваній 

проблемі декілька важливих підпроблем. Пошук шляху вирішення кожної з 

них відбувався під час проведення відповідного раунду, у ході якого 

розгорталася гостра дискусія між прихильниками різних точок зору щодо 
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способів розв’язання цієї підпроблеми. Відпрацювання наприкінці кожного 

раунду певного компромісного рішення, що обиралося більшістю учасників 

педагогічного рингу, давало змогу наприкінці роботи сформувати загальний 

алгоритм дій для членів педагогічного колективу щодо розв’язання 

поставленої проблеми в цілому.  

Наприклад, у межах організованого педагогічного рингу 

обговорювалася така проблема: «Організація самостійного моделювання 

інтелектуально здібними учнями 8, 9 класів процесу вирішення творчих 

завдань». Зокрема, під час проведення цього заходу вчителі з’ясували, що для 

індивідуального вирішення творчих завдань людина може використовувати 

дві групи методів: логічні та евристичні. Застосування логічних методів 

передбачає переважання в мисленнєвому процесі логічних операцій аналізу, 

порівняння, індукції й дедукції тощо. До евристичних (інтуїтивних методів) 

належать такі: метод інверсії, що передбачає зміну місць певних елементів 

алгоритму реалізації «звичайного» рішення; метод ідеалізації, що вимагає 

пошуку рішення на основі конструювання ідеального вирішення проблеми; 

метод зразків, що передбачає знаходження в різних джерелах інформації   

досконалих зразків обраного об’єкта й на цій основі визначення способів  

доведення існуючої форми реального об’єкта до бажаної.  

Учасники педагогічного рингу дійшли висновку, що в процесі навчання 

високоздібних учнів важливо забезпечувати набуття ними досвіду 

гармонійного поєднання в процесі мислення обох вказаних груп методів. 

Педагоги також розробили для цих школярів пам’ятку щодо самостійного 

моделювання ними процесу вирішення запропонованих творчих завдань. Ця 

пам’ятка включала такі пункти:  

1. Необхідно чітко з’ясувати суть поставленого завдання, виділити 

необхідні та достатні умови його виконання, за можливістю – визначити 

критерії оцінки якості запропонованих рішень.  

2. За допомогою використання різних логічних та евристичних 
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методів генерувати різні варіанти рішень без критичної оцінки їх значущості.  

3. На основі  використання визначених критеріїв шляхом всебічного 

аналізу генерованих рішень визначити  з них оптимальне. 

4. Розробити план дій, спрямований на виконання зазначеного  

рішення. 

5. Реалізувати створений план у практичній навчальній діяльності. 

Зазначимо, що серед ефективних форм організації науково-методичної 

роботи вчителів, які використовувались у процесі експериментальної 

діяльності, варто також відзначити «аукціон педагогічних ідей». Перед його 

початком обирали групу експертів із досвідчених педагогів. 

Під час проведення аукціону його модератор ставив учителям певні 

питання, пов’язані з висвітленням й уточненням різних аспектів порушеної 

проблеми. Після відповіді кожного учасника ведучий рахував до трьох. 

Протягом цього часу інші присутні мали можливість висловити свою точку 

зору щодо поставленої проблеми та почутих відповідей колег. 

Після удару молотка модератора група переходила до обговорення 

іншого питання. При цьому сформульовані учасниками пропозиції члени 

експертної комісії оцінювали за допомогою демонстрації карток різного 

кольору, де зелена означала «дуже цікава ідея», жовта – «пропозиція має 

певну педагогічну цінність», червона – «ідея не має педагогічної цінності». 

Наприкінці аукціону матеріали обговорення узагальнювалися та на цій 

підставі приймалося певне спільне  рішення.  

Під час реалізації в експерименті першої визначеної педагогічної  

умови значна увага приділялася також організації творчої роботи вчителів у 

межах малих груп. 

Наприклад, під час виконання одного із завдань педагогам 

демонструвалася таксономія педагогічних цілей у навчально-пізнавальній 

сфері Б. Блума, що супроводжувалася відповідними поясненнями ведучими. 

Як відомо, у цій системі цілі навчання формулюються через відображення 
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різних елементів засвоєння людиною навчального матеріалу, а саме: знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. Зважаючи на отриману 

інформацію кожній групі учасників пропонувалося сформулювати для 

інтелектуально здібних учнів основної школи 10 питань (завдань) на основі 

таксономії Б. Блума у межах змісту навчальної програми «Історія України. 

Всесвітня історія» (5–9 класи) [18; 29]. 

Зауважимо, що під час проведення рольових ігор їх учасники в 

інсценованій формі демонстрували свої варіанти моделі педагогічної 

поведінки в різних типових проблемних ситуаціях, які виникають у процесі 

педагогічної взаємодії із високоздібними підлітками. Наприклад, педагогам 

пропонувалося розіграти таку ситуацію: 

«Під час викладання нового матеріалу обдарований учень 8 класу 

поставив учителю питання, на яке той не зміг відповісти. Після цього школяр 

почав насміхатися з педагога, стверджуючи, що людина, яка не знає 

елементарних речей, не повинна працювати в школі та навчати школярів. 

Як має вчинити вчитель у такій ситуації?» 

 Чільне місце в підготовці шкільних педагогів до формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів займали також тренінги. 

Проведені тренінги сприяли набуттю та відпрацюванню вчителями 

необхідних для ефективної реалізації цього процесу практичних умінь і 

навичок, засвоєнню оптимальних моделей поведінки.  

Зокрема, під час проведення експериментальної роботи враховувалося, 

що високоздібні учні часто відчувають у процесі навчання різні психологічні 

проблеми та труднощі, не завжди спроможні адекватно оцінити свої слова чи 

дії. 

Для вдосконалення готовності вчителів до розбудови конструктивної 

взаємодії з цими учнями, надання їм психологічної підтримки в подоланні 

наявних труднощів та підвищенні віри в свої сили для педагогів було 
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проведено тренінг «Створення ситуації успіху».  

На початку цього тренінгу учасникам пояснювалось, що ситуацію 

успіху можна забезпечити за допомогою використання різних педагогічних   

прийомів. (Для цього використовувались поради В. Субботіної [37], наведені 

в додатку Л.2). Після проведення відповідної ознайомчої роботи учасникам 

тренінгу пропонувалося розподілитися на пари. Один із її учасників мав 

розповісти співрозмовнику про певні проблеми у своїй професійній 

діяльності. Протягом його розповіді інший учасник мав виражати своє 

розуміння і підтримку партнерові, психологічно підбадьорювати його за 

допомогою використання описаних вище педагогічних прийомів. Це сприяло 

набуттю вчителями досвіду педагогічно доцільної поведінки під час надання 

підтримки іншим учасникам спілкування.  

Важливо підкреслити, що деякі з визначених вище методів і форм 

організації науково-методичної діяльності в школі вчителі пізніше 

використовували безпосередньо в процесі формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів 5–9 класів під час вивчення  

суспільствознавчих предметів. Це означає, що застосування цих методів і 

форм роботи забезпечувало позитивний ефект не тільки для науково-

методичної діяльності педагогів, але й для навчальної діяльності об’єктів 

їхнього педагогічного впливу, тобто високоздібних школярів.   

Під час проведення науково-методичної роботи в школі значна увага 

приділялася також залученню вчителя до реалізації індивідуальних форм 

підвищення рівня власної підготовки щодо формування ключових 

компетентностей учнів вказаної категорії. Серед цих форм можна назвати 

такі: самоосвіта, отримання індивідуальних консультацій з боку досвідчених 

колег, стажування, відвідування курсів підвищення кваліфікації тощо. 

Дієво-процесуальний етап розробленої технології забезпечував 

комплексне формування в інтелектуально здібних школярів знань, умінь та 

особистісних якостей, що входять до складу визначених ключових 
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компетентностей. На цьому етапі в 5–7 класах було використано такі методи 

й форми роботи з учнями: виконання спеціально розроблених завдань; 

рольові, імітаційні й дидактичні ігри; театралізація; вирішення проблемних 

ситуацій; вікторини, КВК на соціальну тематику, під час проведення яких 

високоінтелектуальні учні, як правило, виконували роль модераторів або 

консультантів; опрацювання різноманітних джерел інформації (навчальної й 

довідкової літератури, історичних і сучасних документів, інформації з мережі 

Інтернет тощо). (Це питання докладно висвітлено в таких авторських працях: 

[38–46; 72]).  

Так, з метою формування ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів 5 класів під час вивчення предмета «Вступ до історії» їм 

пропонувався комплекс спеціально розроблених із цією метою творчих 

завдань. Наприклад, із метою формування громадянської та соціальної 

компетентностей високоздібні учні 5 класу виконували такі творчі завдання: 

«На основі опрацювання додаткової літератури дати розгорнуту відповідь на 

питання: "Олекса Довбуш – народний месник чи злодій?" з аргументацією 

своєї точки зору». 

Значний інтерес у підлітків викликали конкурси на громадянську 

тематику. Так, вони брали участь у конкурсі творів, що проходив під гаслом 

«Україна – моя доля», а також конкурсі малюнків на тему: «Україна в серці 

моїм назажди» тощо.  

Увага педагогів також приділялася підвищенню обізнаності підлітків 

щодо історії походження державної символіки. Так, в одному із завдань вони 

мали підготувати повідомлення на тему: «Тризуб у культурах народів світу» 

(зміст цього повідомлення відображено в додатку М.1). 

Після всіх виступів із повідомленнями учням пропонували відповісти  

на таке питання: «Що означає основний елемент герба України – тризуб?» У 

процесі обговорення цього питання з допомогою вчителя учні дійшли 

висновку, що тризуб як символ має для українців багато таємних 
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філософських смислів. Він відображає триєдність і тривимірність світу, 

гармонію трьох природних стихій – повітря, води й землі. Він є символом 

Святої Трійці як єдності Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа Святого.  

Також було відзначено, що за своєю формою тризуб схожий на сокола, 

якоря, лук і стріли, шолом, сокиру як рибальське знаряддя, вила як 

сільськогосподарський інструмент, хлібний колос, стародавню зброю, яку 

використовували як спис, за допомогою якого захоплювали зброю 

супротивника. Тому можна вважати, що тризуб є символом, з одного боку, 

працелюбності й мирності українців, а з іншого – відваги, сміливості 

українців, їхньої готовності захистити свою землю від ворогів. Також 

згадувалося, що тризуб був символом деяких князів Київської Русі. Отже, 

тризуб уособлює в собі основні царини життя українців. 

Формування громадянської та соціальної компетентностей в 

інтелектуально здібних учнів 5 класів відбувалося й під час вивчення ними 

предмета «Навчаємося разом». Наприклад, на одному з уроків, присвяченому 

вивченню правил спілкування підлітків із дорослими, п’ятикласники  

прочитали в навчальному посібнику звернення українського письменника, 

підприємця, засновника ліцею «Грант» В. Співаковського про важливість 

дотримання правил поведінки в суспільстві. Автор пропонував учням уявити 

себе на дорозі, де в двох напрямках рухаються автомобілі. Він радив 

школярам «не перетинати в житті подвійної осьової та на виїжджати на 

зустрічну».  

Учні обмірковували, що мав на увазі В. Співаковський під словом 

«дорога», а також що автор хотів донести до них. Після цього школярі мали 

уважно прочитати наведені в зошиті 10 правил  поведінки з дорослими та 

обвести ті правила, яких слід дотримуватися.  

Крім того, підліткам пропонувалося записати в зошиті своє «золоте 

правило» спілкування з дорослими, зокрема з учителями. Наведемо 

конкретні приклади сформульованих учнями 5 класів «золотого правила» 
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спілкування з дорослими»: «Не сперечайся з дорослими, спробуй спокійно 

пояснити їм свої думки, вчинки чи бажання», «Намагайся менше ображатися 

на дорослих, вони хочуть дітям добра і можуть, як і всі інші люди, допускати 

помилки», «Щоб дорослі проявляли увагу та доброзичливість до дитини, 

вона сама має проявляти ці якості стосовно дорослих».  

Зазначимо, що для забезпечення обізнаності й самовираження 

інтелектуально здібних учнів 5 класів у сфері культури під час вивчення 

предмета «Вступ до історії» їм запропонували для виконання творчі завдання 

такого типу: 

1. У найвидатнішій пам’ятці культури часів Київської Русі «Слово о 

полку Ігоревім» описується невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря 

Святославича на половців. У тексті цього твору та в інших джерелах знайдіть 

інформацію про маршрут зазначеного походу, а також про місце битви, що за 

переказами відбувалася на річці Каялі. Намалюйте на сучасній мапі цей 

маршрут. Висловіть свої ідеї щодо того, яка сучасна річка може фігурувати в 

«Слові о полку Ігоревім» під назвою Каяла? 

2. На основі вивчення відповідних джерел підготуйте доповідь на 

тему: «Кам’яна Могила – храм загальнолюдської культури й духовності». 

Для своєї доповіді підберіть відповідні наочні матеріали: фотографії, 

фрагменти документальних фільмів, книги про цей пам’ятник культури 

тощо.    

3. Підготуйте повідомлення про роль казок у житті українського  

народу. На основі аналізу змісту конкретних казок визначте, які особистісні 

якості вони виховують у дітей? 

4. Підготуйте виступ на тему: «Найвідоміші фортеці, замки та палаци 

України» з відповідною відеопрезентацією.  

5. Знайдіть 10 українських прислів’їв і приказок. Які національні 

цінності українського народу вони стверджують? 

Щодо останнього завдання зазначимо, що п’ятикласники під час його 
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виконання визначили в прислів’ях і приказках багато важливих для  

українського народу цінностей, у тому числі таких: добро («Добре роби –  

добре й буде»), праця  («Коріння праці гірке, але плоди – солодкі», «Щастя 

не в хмарах ховається, а працею здобувається»), сім’я («Без сім’ї й без роду –

хоч з мосту та в воду»), совість і честь («Яка совість – така й честь») тощо.  

Значний інтерес в учнів викликало також завдання про князя Ігоря. На 

основі вивчення самого твору «Слово о полку Ігоревім», історичної й 

краєзнавчої літератури та інших джерел вони сформулювали різні висновки  

щодо маршруту походу князя Ігоря та місця, де відбулася битва його війська 

з половцями. Також школярі навели свої міркування про те, яка сучасна річка 

фігурує під назвою Каяла. При цьому більшість із названих ними сучасних 

річок, у яких підлітки впізнали давню річку Каялу, знаходяться на території 

Харківської та Донецької областей.  

Для досягнення визначеної раніше мети на уроках організовувалися  

різні вікторини, ігри відповідного спрямування, театралізовані міні-

спектаклі, вирішення проблемних ситуацій, при цьому здібних учнів 

залучали не тільки до проведення цих заходів, але й до їх підготовки. 

Наприклад, одна з учениць 5 класу на основі використання підручника з 

предмета «Вступ до історії» підготувала та провела для своїх однокласників 

вікторину з 10 питань на тему: «Звідки та як історики дізнаються про 

минуле» (питання цієї вікторини наведено в додатку М.2).    

Зазначимо, що під час вивчення високоздібними учнями 5 класів  

предмета «Навчаємося разом» теж забезпечувалося формування в них 

обізнаності та здатності до самовираження у сфері культури. Наприклад, на 

уроці на тему: «Радість – це моє життя» учням повідомлялося, що для 

вираження свого розуміння «щастя» Демокрит придумав кілька термінів: 

«благодушність», «добробут», «безстрашність». Учнів також ознайомили з 

такою думкою цього видатного мислителя: «Той мудрець володіє 

добродушністю, хто вміє радіти тому, що він має, не заздрячи чужому 
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багатству». Школярам також пропонувалося пригадати, що є першоосновою 

всіх речей за Фалесом Мілетським, Анаксіменом, Гераклітом Ефеським та 

Демокритом, а потім висловити свої оцінні судження щодо поглядів цих 

мислителів.  

Під час вивчення високоздібними учнями 5 класів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» значна увага вчителів приділялася також 

формуванню в них уміння вчитися впродовж життя як ключової 

компетентності. З цією метою школярі у процесі вивчення предметів «Вступ 

до історії» й «Навчаємося разом» залучалися до виконання різних завдань, 

що сприяли розвитку й закріпленню в них відповідних загальнонавчальних 

умінь, у тому числі таких: самостійно знайти потрібну інформацію, здійснити 

її аналіз та інтерпретування, сформулювати на цій основі свої оцінно-ціннісні 

судження, сформулювати власну точку зору щодо вирішення певної 

проблеми з наведенням переконливих аргументів тощо. Крім того, учні 

вчилися самостійно організовувати власну діяльність, здійснювати 

самоконтроль і самооцінку її результатів. Важливо також зазначити, що 

наприкінці кожного уроку школярам пропонувалося самостійно підбити його 

підсумки та визначити, що нового вони дізналися й чого вдалося навчитися.  

Значну увагу вчителі приділяли також формуванню в інтелектуально 

здібних учнів стійкого позитивного ставлення до зазначеної компетентності. 

Для досягнення цієї цілі вчителі використовували різні методи й форми 

роботи. Наприклад, вони запропонували кожному учню 5 класу знайти 

прислів’я, цитати відомих людей про роль освіти в житті людини та написати 

знайдений текст на великому аркуші паперу. Кожного дня один із цих 

аркушів прикріплявся над дошкою й виконував роль «гасла дня». Наприклад, 

під час виконання цього завдання школярі знайшли такі цитати: «Тільки 

наймудріші і найдурніші не піддаються навчанню» (Конфуцій), «Навчання 

без роздумів марно, але й роздуми без учіння небезпечні» (Конфуцій), 

«Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися» (Сенека), «Чому б ти не 
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навчався, ти навчаєшся для себе» (Петроній), «Освіта – те, що залишається 

після того, коли забувається все, чого вчили» (А. Ейнштейн), «Навчитися 

можна тільки тому, що любиш» (І. Гете), «Мудрим ніхто не вродився, а 

розуму навчився», «Вік живи – вік учись» тощо.   

Багато уваги під час вивчення інтелектуально здібними учнями 5 класів 

освітньої галузі «Суспільствознавство» приділялось також формуванню в 

них компетентності спілкування державною (для усіх учасників 

експерименту – рідної) мовою. У світлі цього педагоги спонукали школярів 

постійно контролювати чистоту і правильність свого мовлення, 

вдосконалювати мовленнєву майстерність, а при необхідності допомагали 

підліткам виправити свої помилки.  

Розвитку зазначеної компетентності у високоздібних учнів сприяло 

залучення їх до участі в дискусіях та інших колективних видах діяльності, 

читання наукової, навчальної й художньої літератури, написання різного 

виду письмових робіт з оперативною перевіркою результатів, демонстрація 

аудіо- чи відеоматеріалів зі зразками виступу відомих публічних людей, які 

володіють красномовністю тощо. Крім того, школярі виконували спеціальні 

вправи та завдання, пов’язані з темою уроків із предметів «Вступ до історії» 

та «Навчаємося разом», наприклад, такого типу:  

1) написання термінологічних диктантів («Напишіть слова, що 

позначають: науку, що вивчає способи обчислення часу; досягнення людства 

в матеріальному та духовному житті…); 

2) вставляння в тексті пропущених слів («Вставте пропущені слова: 

"До прийняття християнства рік складався із  _________ пір року. Новий рік 

починався з _________. Сьогодні в більшості країн світу використовують 

_________календар"»); 

3) обирання потрібних слів із ряду схожих за звучанням слів («До 

давніх писемних джерел відносять: … (листи, пости, мости), … (скорописи, 

літописи, часописи); … (коліки, героїки, хроніки)»).         
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У процесі опанування інтелектуально здібними учнями 5 класів змісту 

освітньої галузі «Суспільствознавство» забезпечувалося також оволодіння 

ними компетентністю спілкування іноземною мовою (у рамках 

експерименту – це була англійська мова). Для цього використовувалися різні 

методи та форми роботи.   

Наприклад, школярам демонстрували старі фото, картини чи 

відеоматеріали, де були зображені відомі люди минулого. Підлітки мали  

англійською мовою пояснити, хто саме зображений на фото чи картині, 

описати його вигляд, одяг, а також спробувати вгадати, якими рисами 

характеру володіла ця людина. Схожі завдання передбачали демонстрацію 

п’ятикласникам малюнків чи картин із зображенням певної події чи 

діяльності людей. Інтелектуально здібні учні мали визначити, де відбувалися 

зображені події, а також описати те, що вони побачили.  

Значний інтерес у підлітків викликали також рольові ігри, що 

проводилися за участю студентів педагогічних університетів. Майбутні 

вчителі в цих іграх виконували ролі різних історичних постатей (Володимира 

Мономаха, Архімеда та ін.), причому одягаючись у відповідний для цієї ролі 

одяг. Під час вивчення тих чи інших тем організовувалися діалоги 

англійською мовою між учнями та запрошеними гостями, які висловлювали 

свою точку зору з різних питань, однак із позиції тих знань, які панували в 

часи життя їхніх героїв. Тому учні змушені були пояснювати помилковість 

поглядів гостей, відстоювати власну позицію, використовуючи при цьому і 

вербальні, і невербальні засоби спілкування. Слід зазначити, що застосування 

вказаних прийомів позитивно впливало не тільки на рівень обізнаності 

школярів у галузі іноземної мови, але й на мотивацію вивчення підлітками 

суспільствознавчих предметів. 

Під час проведення експерименту було також розроблено комплекс 

вправ і завдань, спрямованих на формування в інтелектуально здібних учнів 

5 класів екологічної грамотності та вміння вести здоровий спосіб життя. Так, 
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в одному з таких завдань школярам пропонувалося підібрати українські 

прислів’я про здоров’я та довести, що воно з давніх пір сприймалося людьми 

як важлива цінність. Наприклад, підлітки знайшли такі прислів’я: 

«Найбільше багатство – це здоров’я», «Здоровому все здорово», «Без 

здоров’я немає щастя» тощо.  

Відповідно до змісту іншого завдання, інтелектуально здібні школярі 

мали з’ясувати, як організовувалося фізичне та екологічне виховання молоді 

в часи Київської Русі. Виконуючи це завдання, підлітки дізналися, що дітей 

змалку привчали до фізичних навантажень. При цьому хлопці вчилися 

стрільбі з лука, володінню списом і арканом, їзді верхи, а з дванадцяти років  

оволодівали військовою майстерністю. Хлопці також брали участь в обряді 

«постриги», коли їх вперше саджали на коня. Зокрема, відповідно до 

історичних даних, князя Ігоря вперше посадили на коня ще в 3 роки. Дівчата 

також вели активний способі життя. А ще учням цікаво було дізнатися, що 

предки українського народу здавна дуже бережливо ставилися до природи й 

підкорялися багатьом заборонам. Наприклад, не дозволялося бити палицею 

по землі, бо земля є годувальницею для людей, без неї людина не змогла б 

жити. 

Формування зазначеної компетентності в інтелектуально здібних учнів 

5 класів відбувалося й під час вивчення предмета «Навчаємося разом». 

Наприклад, на одному з уроків учням демонстрували відеофрагмент, на 

якому осколок скляної пляшки під дією сонячних променів підпалив аркуш   

паперу. Коментуючи цей ефект, учитель пояснював, що звичайна пляшка є 

по суті лінзою. Тому якщо її кинути в лісі, це може спричинити пожежу. 

Потім педагог разом зі школярами сформулював важливий висновок про те, 

що забруднення навколишнього середовища має значні негативні наслідки 

для людей і може призвести навіть до їхньої загибелі.  
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На цьому уроці учні отримали таке домашнє завдання: намалювати 

плакати, які закликають оточуючих зберегти природу. Ці плакати наступного 

дня були розміщені у фойє школи.       

Щодо формування в інтелектуально здібних учнів 5 класів 

ініціативності й підприємливості під час вивчення суспільствознавчих 

предметів зазначимо, що підлітки в процесі проведення експерименту брали 

активну учать у різних видах групової й колективної навчальної діяльності, 

пов’язаної з вивченням освітньої галузі «Суспільствознавство», вчилися 

використовувати досвід пізнання історії в практичному житті, формулювати 

нові ідеї й успішно реалізовувати їх. Для заохочення підлітків до прояву 

ініціативності кожному з них по черзі доручалося бути керівником роботи  

малої групи чи капітаном команди, що дозволяло їм набути необхідний 

досвід лідерської поведінки. 

Під час вивчення предмета «Вступ до історії» увага учнів приверталася 

також до того факту, що на українських землях ще в часи Київської Русі 

активно розвивалося підприємництво, що було пов’язане з різними 

промислами (звіроловство, бортництво тощо) і ремеслами (сільські, вотчинні, 

міські), торгівлею. При цьому в XI ст. на Русі був прийнятий перший 

документ, що регулював відносини в галузі підприємництва, – «Руська 

Правда», в якому було закріплено право власності, передбачено можливість 

банкротства. (З цього питання для вчителів в пригоді стали матеріали з 

такого джерелах [27]).  

Зазначену компетентність формували в інтелектуально здібних учнів і 

під час вивчення предмета «Навчаємося разом». Зокрема, під час викладання 

теми «Емоційний інтелект та позитивне мислення» учням пояснювалося, що 

одним із важливих наслідків розвитку емоційного інтелекту є зменшення 

негативних емоцій, а тому цьому питанню має приділяти увагу кожна 

людина, яка мріє стати лідером у житті. Також на цьому уроці 

організовувалася робота в парах, коли один її учасник, спираючись на 
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наведену в друкованому зошиті схему (думки – емоції – слова, учинки, дії – 

результат [48, c. 5]), мав довести своєму сусіду таку важливу думку: щоб 

бути успішною людиною, необхідно навчитися керуватися власними 

думками й емоціями.  

Під час вивчення інтелектуально здібними учнями 5 класів 

суспільствознавчих предметів організовувалася також робота з оволодіння 

ними основними компетентностями в галузі природничих наук і технологій. 

Це забезпечувалося, наприклад, шляхом висвітлення взаємозв’язків між 

природою та соціумом. Зокрема, під час вивчення предмета «Навчаємося 

разом» учні вивчали певні питання, пов’язані з галуззю теми природничих 

наук і технологій, наприклад, такі: «Дифузія в природі» і «Дифузія в 

промисловості», «Що таке бурштин?» [48], «Звук у житті людини, його 

характеристика», «Поширення звуку» [51] тощо.  

У процесі оволодіння інтелектуально здібними підлітками змістом 

навчального матеріалу із суспільствознавчих предметів забезпечувалося 

також вдосконалення їхньої математичної компетентності. Наприклад, цьому 

сприяло виконання учнями таких вправ:  

1) написання відповідних математичних диктантів («Напишіть 

відповіді: скільки років у тисячолітті; тривалість високосного року; форма 

монети скіфського царя Атея»);   

2) розташування визначених подій у їхній хронологічній 

послідовності («Розташуйте події в їхній хронологічній послідовності:  

початок національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького 

(1648 р.), проголошення незалежності України (1991 р.), утворення Київської  

Русі (ХІ ст.), Хрещення  Русі (988 р.), виникнення Римської імперії (близько 

250 р. до н. е.);   

3) написання дат важливих подій («Напишіть, у якому році 

відбулися такі важливі події: прийняття Конституції України, Революція 
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Гідності, ухвалення Верховною Радою Державного гімну України «Ще не 

вмерла Україна»…).    

Зазначимо, що форми й методи формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів у 6 класі порівняно з 5 класом суттєво не 

змінилися, проте змістове наповнення цього процесу було іншим. Зокрема, 

під час проведення експерименту з метою оволодіння соціальною та 

громадянською компетентностями шестикласники виконували завдання 

такого типу: 

1. Схарактеризуйте державний лад Афін у V–ІV ст. до н. е.  

2. На основі опрацювання різних джерел складіть історичний 

портрет Юлія Цезаря як правителя й особистості. Виокремте його якості, що 

вам до вподоби, а також ті, які викликають огиду й обурення. Підтвердьте 

свої думки відповідними аргументами.  

3. Схарактеризуйте систему варн (каст) Стародавньої Індії. 

Проаналізуйте основні права й обов’язки представників різних варн.   

Зазначимо, що ефективному відпрацюванню в інтелектуально здібних 

учнів 6 класів соціальної компетентності сприяла організація різних видів 

їхньої групової й колективної роботи. При цьому перевага віддавалася 

застосуванню в освітньому процесі різних активних та інтерактивних методів 

і форм організації навчальної діяльності. 

Так, одним із методів пошуку оптимального варіанта вирішення 

проблемних ситуацій, який учителі рекомендували використовувати в 

спільній роботі, був «мозковий штурм». Наприклад, цей метод став у пригоді  

під час вирішення підлітками такої проблеми: «Чому Єгипет та держави 

Дворіччя називають річковими цивілізаціями?» Під час організації цього 

обговорення вчитель контролював, щоб усі учні дотримувалися такої 

важливої вимоги до застосування цього методу – виражати свої думки щодо 

певних висловлених пропозицій, критично оцінювати їх можна тільки після 
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того, як на дошці будуть відбиті всі ідеї школярів, які бажали висловитися 

щодо цього питання.      

Формуванню соціальної компетентності в інтелектуально здібних учнів 

приділялася значна увага і під час вивчення ними предмета «Навчаємося 

разом». Наприклад, під час вивчення теми «Я – смілива людина» школярі 

осмислювали основні правила подолання страху. Потім їм пропонувалося 

виконати таку вправу [61, с. 15]: намалювати піктограму, яка б допомогла їм 

завжди виявляти свої страхи та успішно їх долати. Поруч треба було 

написати власну формулу успіху.      

У контексті формування вказаної компетентності широко 

використовувалися також навчальні матеріали з теми «Я приймаю та люблю 

свою індивідуальність» [58, с. 17]. Зокрема, учні виконували таке завдання: 

«Прочитайте вислів американської співачки Майлі Сайрус: "Єдиний спосіб 

досягти краси – це відчути її зсередини, забувши про те, яка в тебе 

зовнішність"». Шестикласникам, працюючи в парах, пропонувалося 

поміркувати, що означає «відчути красу зсередини» і як це може проявлятися 

ззовні.  

У шостих класах також проводилася цілеспрямована робота, 

спрямована на формування в інтелектуально здібних учнів обізнаності та 

здатності до самовираження у сфері культури. З цією метою вони виконували 

творчі завдання різного типу, брали участь в олімпіадах та вікторинах, 

готували повідомлення та доповіді на відповідну тематику.   

Наприклад, учнями було підготовлено доповідь на тему: «Сім чудес 

світу». Під час цієї доповіді було визначено, що сім чудес світу – це  

найдавніші пам’ятки архітектури, які визнано найвидатнішими творіннями 

людини. При цьому зазначалося, що число 7 було обрано невипадково. Його 

вважали символом завершеності й досконалості. Як було встановлено, до 

семи чудес світу належать такі: піраміди Гізи, висячі сади Семіраміди, 

олімпійська статуя Зевса, храм Артеміди в Ефесі, Галікарнаський мавзолей, 
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Колос Родоський, Олександрійський маяк. Промовець під час своєї доповіді 

схарактеризував кожну із цих пам’яток архітектури, супроводжуючи свій 

виступ відповідними слайдами.  

Після доповіді було організовано обговорення такого питання: «Чи 

вважаєте ви випадковим той факт, що майже половина з названих чудес 

знаходилася на території Греції?» Обговорення цього питання дозволяло 

підвести школярів до висновку про те, що мистецтво Стародавньої Греції 

відіграло величезну роль у подальшому розвитку мистецтва та культури 

всього людства, а також у формуванні й розвитку європейської цивілізації 

загалом.  

 Значний інтерес в учнів також викликало проведення вікторини з 

історії Давнього світу. Під час участі в ній школярі відповідали на питання 

такого типу: 

1. Як називалися представники знаті в Стародавньому Єгипті, які 

займалися виконанням релігійних обрядів? 

2. Кому належать слова: «Єгипет – дар Нілу»? 

3. Як називається писемність у Стародавньому Вавилоні? 

4. Які чудеса світу знаходилися на території Стародавнього Вавилона? 

Для кращого розуміння підлітками творів культури також проводилася 

рольова гра «Екскурсія». Підготовка до таких виставок проходила в межах 

малих груп. Кожна група отримувала завдання створити виставку певних 

«експонатів» (фотографій, матеріальних предметів, книг тощо). Цінність 

таких виставок полягала не тільки в підвищенні обізнаності учнів в галузі 

культури й мистецтва, але й формуванні в них умінь описувати, аналізувати 

представлені витвори, виявляти прихований смисл їх змісту, розкривати  

культурну значущість. 

Наприклад, одна з груп організувала виставку репродукцій відомих 

картин, написаних на сюжети старогрецької та римської міфологій. На цій 

виставці були представлені твори таких відомих художників: Тиціана, 
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Рубенса, Ботічеллі, Россетті, ван Дейка та ін. Під час демонстрації картин  

«екскурсоводи», представляючи свою частину експозиції, описували 

«відвідувачам» зображення та пояснювали суть сюжету певного міфа, за 

яким було створено ту чи іншу картину. Це сприяло не тільки підвищенню 

загальнокультурного рівня учасників, але й усвідомленню ними наявних 

зв’язків між різними видами мистецтва та культури, формуванню 

позитивного ціннісного ставлення до витворів мистецтва.  

Багато часу в педагогічній взаємодії з високоздібними учнями 

відводилося також формуванню в них умінь вчитися протягом життя. Цьому 

сприяло надання їм при необхідності оперативної допомоги у переведенні 

визначених вчителем цілей навчання в індивідуальні навчальні цілі самих 

підлітків, розробці ними плану досягнення поставленої мети та його  

реалізації на практиці, здійсненні самооцінки й самоконтролю власних 

результатів. Вдосконаленню вказаної компетентності в підлітків сприяло 

також раціональне поєднання різних видів індивідуальної та групової роботи. 

Особлива увага вчителя приділялася залученню високоздібних учнів до 

виконання самостійної роботи, а також здійсненню ними процесу самоосвіти 

в колі власних пізнавальних і соціальних інтересів та потреб. 

Учителі також стимулювали подальший розвиток в інтелектуально 

здібних учнів стійкого позитивного ставлення до навчання. Для виконання 

цього завдання школярам пропонувалося виконати, наприклад, таке 

завдання: «Підготуйте повідомлення про те, як сприймалась освіта людьми в 

часи стародавніх держав».  

Виконуючи це завдання, високоздібні учні підготували повідомлення 

про сприйняття освіти давніми китайцями, єгиптянами, персами, індійцями 

та представниками інших народів. У своїх повідомленнях школярі довели, 

що в більшості стародавніх держав освіта сприймалась як найважливіша 

цінність. Водночас учні відзначили, що представники різних верств 

населення мали неоднакові можливості щодо отримання освіти, а деякі – 
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взагалі їх не мали. Крім того, було відзначено, що бажання самих дітей щодо 

отримання освіти не враховувалися. При цьому деяких підлітків здивували ті 

факти, що в стародавніх єгипетських школах була спеціальна посада, в 

обов’язки чоловіка на якій  входило покарання несумлінних школярів, а 

також те, що в одному з єгипетських повчань того часу стверджувалося: 

«Вуха хлопця знаходяться на спині його, він слухає, коли його б’ють». 

Цікавою інформацією для школярів стало те, що в Аттиці та Спарті як 

найбільш відомих полісів Давньої Греції ставили принципово різні освітні 

цілі. Так, в Аттиці наголошувалося на різнобічному розвитку дитини, тому 

процес освіти охоплював різні її напрями: фізичний (він включав і військову 

підготовку), розумовий та естетичний. У Спарті увагу акцентували на 

забезпеченні фізичної й військової підготовки молоді, тому в школах 

більшість часу відводилося на підвищення сили, спритності, відпрацювання 

військових умінь, у той час як оволодіння навичками читання, рахунку та 

письма часто вважали необов’язковою справою. Проте, як засвідчують 

історичні факти, у битвах афіняни часто перемагали спартанців, що ще раз 

підтверджує перевагу всебічної освіти. 

Зауважимо, що під час вивчення високоздібними підлітками предмета 

«Навчаємося разом» першочергова увага педагогів приділялася саме 

формуванню умінь вчитися. При цьому в процесі навчання вказаного курсу 

учні регулярно виконували вправи, спрямовані на вдосконалення техніки 

читання, здійснення рефлексії власних навчальних дій.     

 У процесі вивчення високоінтелектуальними учнями 6 класу освітньої 

галузі «Суспільствознавство» відбувалося також формування їхньої 

компетентності спілкування державною (рідною) мовою. Це передбачало 

активне залучення школярів до участі в різних видах комунікативної 

діяльності, вдосконалення їхніх лексичних, граматичних, стилістичних та 

інших груп знань, а також умінь застосовувати ці знання на практиці.  

Крім того, учні виконували спеціальні вправи такого характеру:      
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1) написання термінологічних диктантів («Напишіть слова, що 

позначають: державу, що розташувалась на берегах Нілу; назву очерету, що 

використовувався для письма в Єгипті; синонім до слова «держава» на  

території Стародавньої Греції; назву письма в Єгипті…); 

2) «Прослухайте останні телевізійні новини, запишіть слова, значення 

яких ви не зрозуміли, знайдіть значення цих слів у тлумачному словнику». 

 Під час вивчення предмета «Навчаємося разом» теж було створено 

сприятливі передумови для оволодіння підлітками компетентністю 

спілкування державною (рідною) мовою, зокрема під час виконання 

відповідних завдань. Чільне місце серед них займали завдання, що вимагали 

здійснити дії такого плану: опиши, обміркуй, проаналізуй, розкажи тощо.  

Наприклад, під час вивчення теми «Реальні та надумані страхи» учням 

пропонувалося виконати такі завдання: «Прочитайте вислів першого 

прем’єр-міністра Ізраїлю Давида Бен-Гуріона про мужність: "Мужність – це 

особливе знання: як боятися того, чого слід боятися, і як не боятися того, 

чого боятися не слід". Поясніть, як ви розумієте вислів політика. Чого, на 

вашу думку, дійсно слід боятися, а чого не варто (тобто ці страхи надумані)? 

Наведіть приклади».  

Щодо формування в інтелектуально здібних учнів компетентності 

спілкування іноземною мовою під час вивчення суспільствознавчих 

предметів відзначимо, що в 6 класах використовувалися ті ж прийоми, що і в 

5 класах, хоча можливості підлітків щодо спілкування іноземною мовою 

збільшилися. Крім цього, на початку кожного уроку проводилися  

інформаційні п’ятихвилинки англійською мовою. Кожна така п’ятихвилинка 

являла собою прості за структурою та змістом повідомлення про найбільш 

цікаві події, які відбулися в Україні та в світі. Такі повідомлення мали 

підготувати по черзі всі учні класу. Очевидно, що підготовка, виступи з 

повідомленнями та прослуховування учнями чужих промов забезпечували 



474 
 

 

збільшення їхнього словникового запасу, а також вдосконалення 

комунікативних умінь школярів.        

Варто констатувати, що під час проведення експерименту відбувалося 

також формування у високоздібних шестикласників екологічної грамотності 

та вмінь вести здоровий спосіб життя. З цією метою застосовувалися різні 

завдання, які вимагали не тільки опанування потрібних знань, але й 

засвоєння відповідних практичних умінь.  

Наприклад, у процесі вивчення тем, пов’язаних з історією Давнього 

Китаю, учні в межах малих груп виконували таке завдання: «У давнину  

вважали, що людина і небо подібні один до одного, що тіло людини по суті 

являє собою маленький всесвіт. Зберігати здоров’я з урахуванням пори 

року – це означає приводити свій організм у порядок відповідно до змін, що 

відбуваються в природі і космосі. У стародавніх китайських трактатах 

пропонувалися різні поради щодо збереження людиною свого здоров’я. 

Перед вами покладено аркуші з порадами з цих трактатів. Уважно 

прочитайте ці рекомендації й проаналізуйте, які з них відповідають сучасним 

порадам лікарів, а які викликають сумнів у доцільності їх дотримуватися». 

(Ці поради, що були взяті з тексту дисертаційної роботи Ляо Цайчжи [25], 

наведено в додатку М.3). 

На цьому уроці учням також було запропоновано таке домашнє 

завдання: «У Стародавньому Китаї було розроблено різні ігри тварин, що 

імітували їхні рухи і використовувалися як вид оздоровчої гімнастики, 

загартовування організму. Знайдіть у відповідних джерелах різні комплекси 

цих вправ та продемонструйте їх пізніше на уроці під час проведення 

фізкультурної паузи». На наступних уроках школярі показували знайдені 

комплекси вправ перед однокласниками. Наприклад, один зі школярів 

продемонстрував гру «П’ять тварин», імітуючи рухи тигра, оленя, ведмедя, 

мавпи та журавля, а потім організував виконання цих вправ іншими учнями.   
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Формування в інтелектуально здібних учнів 6 класів екологічної 

грамотності та вмінь вести здоровий спосіб життя здійснювалося також під 

час вивчення предмета «Навчаємося разом». Слід підкреслити, що багато тем 

цього курсу пов’язано з питаннями здоров’я та проблемами екології.  

Зокрема, у процесі вивчення теми «Емоційний інтелект та позитивне 

мислення» підлітки виконували таке завдання: «Прочитайте наведені в 

друкованому зошиті правила, дотримання яких допоможе вам краще 

почуватися фізично та бути більш упевненими в собі. Розкажіть, яке ще 

правило ви виконуєте, щоб добре виглядати й подобатися собі». Уточнимо, 

що виконання цього завдання не тільки сприяло підвищенню обізнаності 

школярів з питання збалансованого харчування, але й давало їм змогу 

поділитися з товаришами власним досвідом збереження свого здоров’я та 

покращення фізичного та психічного самопочуття.  

Також зауважимо, що на одному з уроків обговорювалося питання 

щодо раціонального використання води. Визначалося, що вода є одним із 

найцінніших скарбів планети, а її зникнення призведе до загибелі людства та 

взагалі живої природи. Тому важливо економно використовувати воду. 

Підлітки дізналися, що зменшення членами сім’ї вдвічі часу перебування в 

душі, закручування кранів та інші прості заходи зможуть зменшити денні 

витрати води майже на 100 л.   

Вивчення інтелектуально здібними учнями 6 класів суспільствознавчих 

предметів мало також значні можливості щодо формування в кожної 

особистості ініціативності та підприємливості. Це завдання вирішувалося 

шляхом залучення школярів до виконання різних завдань і вправ, у тому 

числі в межах роботи в малих групах, надання їм права самостійного вибору 

виду та форми навчальної діяльності, стимулювання до відчуття 

відповідальності за її наслідки.  

У процесі вивчення інтелектуально здібними учнями предмета 

«Всесвітня історія» увага також приділялася доведенню до відома учнів 
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цікавої інформації про різні види підприємницької діяльності в стародавніх 

країнах, а також підготовці ними відповідних повідомлень з цього питання.  

Так, значний інтерес в учнів викликала доповідь їхнього однокласника 

на тему: «Підприємництво в Стародавній Греції», який у своїй праці 

використав матеріали з джерела [12]. У своїй доповіді він повідомив, що в 

Стародавній Греції підприємництво вважалося важливим видом діяльності, 

що Аристотель, вивчаючи цю сферу діяльності, ввів поняття «економіка», 

яке було створено шляхом з’єднання слів «ейкос» – господарство й 

«номос» – закон, тобто автор визначив економіку як закони господарювання. 

Промовець пояснив, що активний розвиток підприємництва в 

Стародавній Греції розпочався приблизно у VIII ст., що пов’язано з  

розвитком мореплавання, а як наслідок – і торгівлі. Основними товарами для 

продажу в греків були вироби зі срібла й заліза, вина, оливкове масло. У  

Стародавню Грецію імпортували різні види сировини, рабів, деякі види зброї, 

слонову кістку, прикраси, килими та зерно. Торгівля в далеких країнах 

приносила підприємцям дохід до 100 %, тому вона активно розвивалася. У 

свою чергу, це сприяло активному розвитку інших видів підприємництва.  

Як відзначив доповідач, у ті часи діяли жорсткі закони, спрямовані на 

боротьбу з боржниками. Зокрема, у 621 р до н. е. був прийнятий закон 

Дракона, згідно з яким люди, які своєчасно не розрахувалися з боргами, 

разом зі своєю родиною перетворювалися на рабів. Відтоді і виник термін 

«драконівські заходи». Тільки в 594 році до н. е. був прийнятий новий 

закон – закон Солона, згідно з яким заборонялися позики під заставу життя 

боржника, введено обмеження позичкового відсотка і погашені борги за 

раніше взятими позиками. Наприкінці свого виступу доповідач підсумував, 

що саме підприємництво відіграло дуже важливу роль у розвитку 

державності в Стародавній Греції, бо активний підйом культури, створення 

міст та їх зростання, військові успіхи пов’язані саме зі створенням 
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сприятливих умов для підприємництва. У свою чергу, розвиток 

підприємництва сприяв постійному вдосконаленню державності. 

Значна увага приділялася також формуванню в інтелектуально здібних 

учнів 6 класів основних компетентностей у галузі природничих наук і 

технологій. Цьому сприяло виконання ними відповідних вправ і завдань. 

Наприклад, під час вивчення Всесвітньої історії педагог пропонував 

ознайомитися школярам із різними пристроями геніальних винахідників, які 

значно полегшували життя людей та розширювали їхні можливості. З цією 

метою в межах малих груп були підготовлені відповідні доповіді з 

відеопрезентацією. 

Так, одна з доповідей була присвячена використанню шадуфів у 

Давньому Єгипті. При цьому доповідач докладно пояснив принцип роботи 

цього пристрою, а також продемонстрував малюнки, на яких було зображено 

технічні системи, що дозволяли перекидати воду на височини, де її не 

вистачало. Школярі наочно побачили, як функціонувала ця система, що 

являла собою комплекс шадуфів і дамб. 

Значний інтерес шестикласники проявили також до виступу членів 

іншої малої групи, які підготувати доповідь, присвячену технічним  

винаходам Архімеда (її зміст відображено в додатку М.4). Прослухана 

доповідь дозволила школярам переконатися не тільки в силі людського 

розуму, але й у тому, що талановита людина навіть поодинці може 

проектувати дивовижні речі, які приносять людям користь. Зазначимо, що 

підготовлена доповідь супроводжувалася відповідною відеопрезентацією.    

Чільне місце у процесі вивчення інтелектуально здібними 

шестикласниками суспільствознавчих предметів займала також робота з 

формування в них математичної компетентності. Значна увага вчителів при 

цьому приділялася тому, щоб учні вчилися критично ставитися до 

інформації, не піддавалися дії поширених стереотипів та неправильних 

суджень.  
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Наприклад, для цього школярі залучалися до виконання відповідних 

вправ, виступів із цікавими повідомленнями, які викривали наведені в 

багатьох джерелах неточності. Зокрема, було підготовлено реферат на тему: 

«Факти та міфи про відкриття теореми Піфагора» (його зміст відображено в 

додатку М.5). Уточнимо, що виступ учня супроводжувався відповідними 

кресленнями, виконаними на ватмані. Слід зауважити, що такі повідомлення 

не тільки підвищували загальну та математичну поінформованість учнів, але 

й розвивали в них критичне мислення, допомагали краще зрозуміти, що 

наведені навіть у науковій літературі дані не є догмою, а тому вони нерідко 

потребують додаткової перевірки й уточнення.  

Крім того, деякі математичні вміння школярів формувались під час 

виконання ними спеціальних вправ. Наприклад, одним із них було таке: 

«Розташуйте назви стародавніх держав за часом їх створення: Римська 

імперія, Єгипет, Стародавній Китай, Шумер, Іудейське царство, Ново-

Ассирійське царство, Ново-Вавилонське царство, держава Маур’їв, царство 

Цінь».   

Зазначимо, що в 7 класі для формування визначених ключових 

компетентностей використовувався ще більш широкий спектр форм та 

методів організації навчальної діяльності інтелектуально здібних учнів. 

Зокрема, під час формування в них громадянської та соціальної 

компетентностей під час вивчення «Всесвітньої історії» та «Історії України»  

вони виконували різні вправи та завдання.   

Так, в одному з них вимагалося відповісти на таке питання: «Поясніть, 

за які заслуги франкського короля Карла прозвали Великим». Учні спочатку 

самостійно шукали відповідь на це питання в процесі здійснення домашньої 

навчальної діяльності, а потім на наступному уроці за допомогою 

використання методу «мозковий штурм» формулювали спільні загальні 

висновки. За цими висновками, основними заслугами Карла перед своєю 

державою були такі: 1) значне збільшення її території (було завойовано 
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Лангобардське королівство, північно-східну Іспанію, південно-східні 

німецькі землі, державу аварів, захоплені землі саксів); 2) створення на 

кордонах держави укріплених зон; 3) зміцнення центральної влади (двічі на 

рік Карл збирав на пораду великих феодалів, представників знаті; видавав 

укази, які діяли по всій території імперії; за їх виконанням стежили 

спеціальні посланці); 4) потужний імпульс отримав розвиток культури, 

науки, освіти (зокрема відкривалися школи при монастирях). 

З метою формування громадянської та соціальної компетентностей 

школярів їх також залучали на одному з уроків із предмета «Історія України» 

до написання есе на тему: «Основні особисті якості київського князя Олега 

як державної постаті». Зазначимо, що в написаних есе більшість учнів 

відзначили такі якості князя, як моральну силу, наполегливість і 

цілеспрямованість, бо він зміг об’єднати Новгородську Русь із Київською, а 

потім приєднати до свого князівства ще землі полян, сіверян, радимичів, 

сіверян, словен, кривичів, древлян, а також нав’язати свій вплив іншим 

племенам: дреговичам, уличам, тивірцям. 

Також учні відзначили мужність, сміливість, гнучкість мислення, 

кмітливість київського князя, які він проявив під час походу на Візантію. 

Адже коли візантійці перекрили бухту Золотий Ріг величезним ланцюгом, що 

перегородив шлях човнам, на яких знаходилися дружинники Олега, той 

наказав витягнути кораблі на берег та приладнати до них колеса. Це дало 

змогу пересувати кораблі до міста сушею. Поява війська Олега викликала 

паніку серед візантійців та змусила їх просити миру через послів. Це 

дозволило укласти вигідні для держави договори про безмитну торгівлю, 

встановити контроль за торговим шляхом із греками. На думку підлітків, 

князю Олегу також притаманні такі якості, як патріотизм, самовідданість. 

Водночас школярі відзначили його хитрість, нечесність, жорстокість, 

лицемірство, які він проявив до князів Аскольда та Діра, адже він їх 
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віроломно вбив.  Проте учні відзначили, що в ті історичні часи такі дії 

стосовно інших людей були достатньо типовими для київських князів.  

Вивчення високоінтелектуальними учнями 7 класів предмета «Основи 

самоменеджменту» також сприяло формуванню в них громадянської та 

соціальної компетентностей. З цією метою учнів залучали до виконання 

різних завдань, у тому числі такого: «Уважно прочитайте на виданих 

аркушах спогади людей про те, що в своєму житті їм часто не вдавалося 

побороти негативні емоції, а як наслідок – це нерідко мало для них дуже 

негативні наслідки. Поміркуйте, чи завжди вам вдається управляти власними 

емоціями. Чи виникали у вас серйозні неприємності через власну  

нестриманість? Поясніть, як самоменеджмент пов’язаний з емоціями». 

Серед ефективних завдань у плані досягнення зазначеної цілі можна 

також назвати завдання, які виконували учні під час вивчення теми «Пізнаю 

власні емоції». Так, одне з цих завдань передбачало організацію роботи 

школярів у четвірках, причому кожний учасник мав обрати певну емоцію з 

таких: сором, огиду, інтерес чи задоволення. Потім учні мали з купи 

фотографій відібрати зображення людей, які проявляли обрану емоцію. 

Учасникам малих груп пропонувалося прочитати наведене в тексті речення, 

відтворюючи обрану емоцію за допомогою голосу, міміки та жестів. 

Значна увага під час викладання «Всесвітньої історії» й «Історії 

України» приділялася формуванню в інтелектуально здібних учнів 7 класу 

обізнаності та готовності до самовираження у сфері культури. Для цього їх 

залучали до виконання відповідних завдань, зокрема такого типу: 

1. Проаналізуйте вплив культури Візантії на Україну. 

2. Дайте порівняльну характеристику основних цінностей 

християнської релігії й ісламу. 

3. Що таке «сім лицарських доброчинностей»? Проаналізуйте їх  

значення для лицарів.   
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Інтелектуально здібних семикласників залучали також до розгадування  

історичних шарад, у тому числі таких:  

1. Перший склад – звук сміху. Другий склад – верхня частина 

жіночого одягу. Ціле слово – правитель Сходу в середні століття. (Ха-ліф – 

халіф). 

2. Перший склад – перша буква алфавіту. Другий склад – людина, яка 

не має жодних прав та власності. Ціле слово – корінний житель Аравії. (А-

раб – араб). 

Неабиякий інтерес у підлітків викликало також завдання, в якому вони 

мали під час виконання домашнього завдання скласти свої варіанти 

історичних шарад на ті теми, які вивчаються з предметів суспільствознавчого 

циклу.  

Значна увага приділялася формуванню вказаної компетентності і під 

час вивчення інтелектуальними учнями 7 класів предмета «Основи 

самоменеджменту». Зокрема, під час вивчення підлітками теми «Пізнаю свої 

емоції» їм було представлено презентацію картин української художниці 

Є. Гапчинської. Потім підліткам пропонувалося проаналізувати, які емоції в 

них виникли під час презентації, як перегляд картин вплинув на їхній 

настрій. Виконання цього завдання сприяло формуванню у школярів  

позитивного усвідомленого ставлення до світу культури й, зокрема, 

мистецтва. 

Щодо питання формування в інтелектуально здібних учнів 7 класів 

уміння вчитися впродовж життя як ключової компетентності зауважимо, що 

школярів залучали до різних видів самостійної роботи стосовно реалізації 

зробленими ними під керівництвом педагога індивідуальних освітніх 

траєкторій. Це давало змогу оптимальним способом поєднати вивчення 

школярами обов’язкового для засвоєння матеріалу та опанування ними тієї 

інформації, що пов’язана із задоволенням їхніх індивідуальних навчально-

пізнавальних інтересів. 
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Зазначимо, що чільне місце в освітньому процесі відводилося на 

організацію навчальної діяльності учнів, спрямованої на подальший розвиток 

і закріплення в них умінь аналізувати, систематизувати, узагальнювати 

матеріал. Для досягнення цієї мети семикласникам пропонували виконувати 

завдання, які вимагали узагальнити матеріал у вигляді таблиць, схем тощо.  

Наприклад, школярі виконували такі завдання: 

1. Подайте у вигляді схеми соціальну структуру середньовічного 

європейського суспільства. 

2. Складіть таблицю «Досягнення культури Арабського халіфату», у 

першому стовпчику якої назвіть галузь культури, а в другому – визначте 

основні досягнення в цій галузі. 

Значний інтерес у школярів викликали також завдання, які передбачали 

складання тестів, кросвордів для перевірки знань інших школярів. 

Наприклад, один школяр розробив тести з історії середньовічної історії, де 

для кожного завдання пропонувалося чотири різних відповідей, із яких треба 

було обрати одну правильну. Цей тест включав завдання такого типу:  

1. Ім’я короля, часи правління якого назвали «Каролінгським 

відродженням». 

2. Назва столиці Бургундського королівства, яке виникло в басейні 

річки Рони в середині V ст.  

3. Як перекладається слово «франки»?  

Значна увага формуванню в інтелектуально здібних учнів умінь 

вчитися впродовж життя приділялася й під час вивчення ними предмета 

«Основи самоменеджменту». На кожному його уроці школярі виконували 

завдання такого типу: «Перегляньте відеофрагмент; розкажіть, що вам 

вдалося запам’ятати», «Пригадайте вивчене в класі. Поділіться цікавою 

інформацією зі своїми батьками та друзями», «Підбийте підсумок уроку: 

розкажіть, що нового ви дізналися, чого вдалося навчитися». 
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У процесі вивчення інтелектуальними учнями суспільствознавчих 

предметів («Історія України», «Всесвітня історія», «Самоменеджмент») 

інтенсивний педагогічний вплив здійснювався і на формування в учнів 

компетентності спілкування державною (рідною) мовою. Для цього учні 

залучалися до різних видів мовної й мовленнєвої діяльності (виступи перед 

аудиторією з повідомленнями та доповідями, усні розгорнуті відповіді на 

питання, робота в малих групах із пошуку вирішення проблемних ситуацій, 

написання есе, творів, термінологічних диктантів тощо).  

Наприклад, в одному з термінологічних диктантів учні мали написати 

відповідні терміни, наприклад такі:   

1. Назва земельних ділянок, отриманих франками після завоювання 

Галлії, які стали їхньою приватною власністю. 

2. Одним із найвідоміших вождів франків у V ст. був Меровей. Він 

започаткував першу королівську династію франків. Назвіть її. 

3. Як називалися королівські управителі у Франкському королівстві 

другої половини VII ст.  

Значну увагу вчителі приділяли також формуванню в інтелектуально 

здібних учнів 7 класів компетентності спілкування іноземною мовою. При 

цьому враховувалося, що школярі вже володіли значним запасом слів 

іноземною мовою, тому існувала можливість урізноманітнити методи та 

форми їхньої роботи в окресленому напрямі.  

Так, проводилися рольові ігри, де всі ролі виконували самі 

семикласники. Наприклад, в одній із них учень, який добре володів 

англійською мовою, виконував роль зарубіжного кореспондента. За сюжетом 

гри він відвідав українську школу. Учні мали йому пояснити, якій проблемі 

присвячений цей урок та які основні висновки вони на ньому зробили.  

На уроках із суспільствознавчих предметів також демонструвалися 

фрагменти документальних та художніх фільмів англійською мовою, що 
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були пов’язані з темою заняття. Після перегляду відбувалося спільне 

обговорення цих фрагментів і аналіз інформації, яку засвоїли школярі.  

У процесі вивчення високоінтелектуальними учнями 7 класів 

суспільствознавчих предметів значна увага приділялася й питанням 

формування екологічної грамотності та здорового способу життя підлітків. 

Зокрема, вони оволодівали знаннями та вміннями здоров’язбереження, 

накопиченими в історії українського та інших народів.  

Значні можливості в цьому плані має йога, що об’єднує в собі 

сукупність різних духовних, психічних та фізичних практик. Слід відзначити, 

що саме в XV–XVІІ ст. були створені основні тексти про такий різновид 

йоги, як хатха-йога. З урахуванням цього групі учнів у межах вивчення 

«Всесвітньої історії» було доручено підготувати повідомлення на тему: 

«Хатха-йога в часи Середньовічної Індії». Після виступу з таким 

повідомленням вони також продемонстрували однокласникам деякі вивчені 

ними вправи із системи хатха-йоги. 

На уроках з предмету «Основи самоменедменту» інтелектуально здібні 

учні 7 класів теж оволодівали різними методами здоров’язбереження. 

Наприклад, під час вивчення теми «Управляю гнівом» школярі ознайомилися 

з необхідною  інформацією з окресленої проблеми, переглянули 

запропонований  відеофрагмент. Після цього їм запропонували виконати таке 

завдання: «Пригадайте свої невдоволення, що були викликані різними 

ситуаціями чи діями, відобразіть цю інформацію в першому стовпчику 

таблиці. У другому стовпчику запишіть, як ви можете усунути ці проблеми». 

Слід також підкреслити, що на уроках із суспільствознавчих предметів 

значна увага приділялася створенню сприятливих для здоров’я підлітків 

умов: проведення заняття у добре провітреній аудиторії, чергування різних 

видів діяльності учнів, залучення їх до виконання фізичних вправ під час 

організованих фізкультурних п’ятихвилинок.  
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Відзначимо, що з метою формування в інтелектуально здібних учнів  

ініціативності й підприємливості їх залучали до різних видів групової та 

колективної діяльності, яка вимагала прояву активності й ініціативності 

кожним учасником. Наприклад, під час вивчення предмета «Всесвітня 

історія» школярі брали участь у грі «Термінологічне лото». Для відбору  

термінів для цього лото та їх визначення використовувалися короткі 

словники понять і термінів, наведених у підручниках «Всесвітня історія» для 

7 класу [8; 21]. (Підготовка та проведення цієї гри описано в додатку М.7).  

Розвитку в інтелектуально здібних учнів ініціативності й 

підприємливості також сприяли підготовка повідомлень, доповідей, 

рефератів на відповідні теми. Наприклад, учнями було підготовлено доповідь 

на тему: «Підприємництво в епоху Середньовіччя», в якій відзначено, що в ті 

часи поняття «підприємець» мало дуже широке значення. Наприклад,  

підприємцями вважали людей, які займалися зовнішньою торгівлею, 

організаторів балаганів та інших вистав, духовних осіб, які ініціювали й 

організували зведення монастирів, кафедральних соборів чи замків та ін. У 

доповіді також було зазначено, що із зародженням капіталізму підприємцями 

називали власників засобів виробництва.  

Зауважимо, що певна увага вчителів суспільствознавчих предметів 

приділялася формуванню у високоздібних учнів основних компетентностей у 

галузі природничих наук і технологій. Для цього використовувалися різні 

методи та форми організації навчальної діяльності.  

Зокрема, учнів залучали до виконання вправ і завдань на відповідну 

тематику. Наприклад, на одному з уроків із предмета «Всесвітня історія» для 

забезпечення кращого усвідомлення підлітками ролі природи в житті кожної 

людини їм було запропоновано скласти завдання на таку тему: «Роль 

природних факторів у житті та розвитку середньовічного європейського 

суспільства». 
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Вправи та завдання, спрямовані на формування зазначених 

компетентностей, займали вагоме місце і на уроках із предмета «Основи 

самоменеджменту». Наприклад, на одному з них учні ознайомилися з 

інформацією про орбіталь, що являє собою простір навколо ядра, де 

ймовірність знаходження електрона максимальна.  

Під час вивчення суспільствознавчих предметів у 7 класі учні також 

оволодівали математичною компетентністю. Причому значна увага педагогів 

приділялася тому, щоб забезпечити оволодіння школярами не тільки 

знаннями про дати й інші числові дані, необхідні для засвоєння навчального 

матеріалу з указаних предметів, але й про різні важливі дані з історії 

математики. У світлі цього учнів залучали до підготовки різних доповідей та 

повідомлень на відповідну тематику. 

Зазначимо, що в 7 класі було проведено інтегрований урок з алгебри та 

Всесвітньої історії на тему: «Математика середньовічного Сходу». На цьому 

уроці один з учнів на основі опрацювання книги А. Юшкевича [70] та інших 

джерел виступив із доповіддю на зазначену тему. У цій доповіді було 

відзначено, що математика на Сході в ті часи мала практичний характер, 

тому основна увага математиків приділялася вивченню різних 

обчислювальних і вимірювальних аспектів, пов’язаних насамперед із 

релігійними потребами.  

У виступі також було відзначено, що одним з основних математичних 

доробків арабів є так звані арабські цифри. Ці цифри з’явилися шляхом 

запозичення схожого доробку в індусів, причому їх цифри були трохи 

змінені відповідно до особливостей арабського письма. Завдяки існуванню 

тісних зв’язків між Барселонським графством і Кордовським халіфатом 

інформація про ці цифри потрапила до Папи Римського Сильвестра II, який 

оцінив зручність їх вживання порівняно з римськими цифрами та ініціював їх 

впровадження в європейську науку. Серед основних математичних доробків 

арабських математиків доповідач назвав також такі: введення і перше 
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застосування десяткових дробів, розробка чисельних методів (рішення 

рівнянь, вилучення коренів), підсумовування рядів, систематизація й 

розширення тригонометрії тощо. 

Пізніше під керівництвом учителя математики учні виконали певні 

математичні вправи, а також порівняли сучасні способи вирішення деяких 

задач із тими способами, які використовували в часи Кордовського халіфату.   

Варто зауважити, що в межах вивчення суспільствознавчих предметів 

організовувалася також активна позаурочна навчально-пізнавальна  

діяльність інтелектуально-здібних учнів 5–7 класів. З цією метою 

використовувалися різні методи та форми роботи: лекції, бесіди 

(«Математика в історії Київської Русі», «Народні поради щодо збереження 

здоров’я», «Мистецтво Візантії» тощо), вікторини, олімпіади, турніри «Що? 

Де? Коли?», КВК («Колесо фортуни», «Традиційне мистецтво 

Слобожанщини тощо), парад вишиванок, конкурси читання віршів тощо.   

Наприклад, з метою забезпечення оволодіння ними громадянською й  

соціальною компетентностями школярів залучали до участі у КВК на тему 

«Основні правила етикету» (опис його сценарію наведено в додатку М.8).   

 Зауважимо, що у 8 і 9 класах процес формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів організовувався на основі 

врахування вікових можливостей старших підлітків, а також існуючих вимог 

щодо результатів вивчення ними освітньої галузі «Суспільствознавство». 

Зокрема, з метою формування ключових компетентностей школярів під час 

вивчення ними суспільствознавчих предметів використовувалися такі методи 

й форми роботи: виконання та створення учнями творчих завдань і вправ; 

«мозкові штурми», «круглі столи», дискусії, дебати, у процесі проведення 

яких обговорювалися різні актуальні проблеми суспільства та держави; 

підготовка рефератів, доповідей, скрайбінгу на відповідну тематику; 

розроблення індивідуальних і колективних дослідницьких проектів; тренінги 

та майстер-класи; написання есе, статей, творів; рецензування робіт інших 
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школярів; творчі студії; створення веб-сайтів, кросвордів, кластерів, тестових 

завдань, опорних таблиць і конспектів, графіків, синквейнів; кейс-методи, 

веб-квести тощо.  

Так, першочергова увага у процесі вивчення суспільствознавчих 

предметів приділялася формуванню у високоінтелектуальних учнів 8 класів 

громадянської та соціальної компетентностей. Зокрема, з цією метою 

школярів залучали до виконання творчих вправ і завдань такого типу: 

1. Складіть схему адміністративно-політичного устрою Слобідської 

України.    

2. Поясніть, чому історична епоха отримала назву «Новий час». 

Складіть таблицю, в якій визначте основні відмінності між Середньовіччям і 

Новим часом.   

3. Напишіть есе на тему: «Як я уявляю альтернативну історію, якби не 

відбулася Велика французька революція?»  

Зазначимо, що неабиякий інтерес в інтелектуально здібних учнів  

викликало таке завдання: «На основі опрацювання підготовлених джерел 

визначте й проаналізуйте, які наріжні принципи української державної ідеї 

сформулював Б. Хмельницький». Виконання цього завдання відбувалося за 

допомогою застосування інтерактивної технології «Два – чотири – разом», 

докладно описаної О. Пометун та Л. Піроженко [33, с. 36]. Відповідно до 

логіки цієї технології, учні працювали над розданими джерелами (книги 

українських істориків, енциклопедії, ксерокси наукових статей та історичних 

документів) й обговорювали поставлене питання спочатку в межах пар, 

потім – четвірок, вісімок, усім класом.  

Наприкінці своєї діяльності школярі дійшли висновку, що наріжними 

принципами української державної ідеї Б. Хмельницького є такі: реалізація 

прагнення та права українського народу на створення своєї держави на 

теренах його традиційного проживання; надання цій державі незалежності 

від влади польського короля; забезпечення соборності держави Україна; 
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визнання цієї держави спадкоємницею Київської Русі, що дає їй право 

претендувати на ті землі, якими володіли староукраїнські князі. 

Зазначимо, що у 8 класі використовувався також метод написання 

«соціальних біографій», який давав змогу досліджувати певні суб’єктивні 

аспекти суспільного життя, фіксувати ставлення конкретної публічної особи 

до тих соціальних процесів, у які вона була опосередковано чи безпосередньо 

включена, а також більше дізнаватися про особистість самої людини. Цей 

метод передбачав вивчення школярами інтерв’ю, автобіографічних 

документів, спогадів родичів, листів, фотографій, різного виду документів 

тощо.  

Наприклад, цей метод використовувався для виконання школярами  

такого завдання: «Знайдіть джерела, що містять спогади сучасників, листи, 

фотографії та інші документи про відомого гетьмана Війська Запорозького, 

військового й політичного діяча, дипломата І. Мазепи. На основі 

опрацювання цих джерел складіть його історичний портрет».    

Значна увага приділялася також формуванню громадянської та 

соціальної компетентностей в інтелектуально здібних учнів 8 класу під час 

вивчення предмета «Основи самоменеджменту». Так, на одному з уроків 

учням пропонувалося прочитати текст про те, що виконання покрокових 

завдань гарантує досягнення цілі, однак через страхи та невпевненість 

людина підсвідомо може не бажати досягнення мети. Учням пропонували в 

такій ситуації спитати себе: «Що я отримаю, якщо досягну своєї мети? Які 

наслідки будуть, якщо я її не досягну?» Це дозволяло людині більш чітко 

усвідомити значущість для себе цієї мети. Крім того, учням пропонували 

дати пораду, як можна себе підбадьорити, позбутися страхів та невпевненості 

в собі. 

Під час вивчення суспільствознавчих предметів забезпечувалося також 

формування в інтелектуально здібних учнів обізнаності й готовності до 

самовираження у сфері культури. Цьому сприяло використання різних 
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методів і форм організації навчання. Наприклад, школярі виконували 

завдання такого типу:  

1. Складіть таблицю: «Основні здобутки доби Відродження в царині 

мистецтва», де в лівому стовпчику визначте галузь мистецтва, а в правому – 

основні досягнення в цій галузі. 

2. Визначте, у чому проявляється важливість відкриття Америки для 

подальшого розвитку держав Старого світу. 

З метою вдосконалення в учнів вказаної компетентності школярі також 

вирішували відповідні проблемні ситуації. Для цього організовувалися 

«мозкові штурми», «круглі столи» тощо. Наприклад, за допомогою 

«мозкового штурму» учні вирішували таку запропоновану їм проблемну 

ситуацію: «Чому ХVIIІ ст. увійшло в історію під назвою доба 

Просвітництва?»  

Під час викладання суспільствознавчих предметів чільне місце вчителі 

відводили також формуванню в інтелектуально здібних учнів 8 класів умінь 

вчитися впродовж життя. Вдосконаленню у школярів цієї компетентності 

сприяло залучення їх до різних видів навчальної діяльності, зокрема 

підготовки рефератів, доповідей, проектів, тестових завдань, створення 

опорних таблиць і конспектів, графіків тощо. Ефективним методом 

формування цієї компетентності було створення старшими підлітками 

індивідуальних і колективних дослідницьких проектів. Наприклад, учні 

розробили проекти на такі теми: «Традиції та звичаї козаків Запорізької 

Січі», «Наслідки інтеграції України до складу Російської імперії», «Новий 

ідеал людини епохи Ренесансу».  

У навчальній роботі восьмикласників застосовували також кейс-метод. 

Наприклад, на одному з уроків з «Історії України» учні виконували таке 

кейсове завдання: «У розданих вам теках знаходяться текст Конституції 

України та Конституція Пилипа Орлика. Уважно вивчіть ці документи. 

Визначте, чи є в цих документах спільні ідеї. Які ідеї з Конституції Пилипа 
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Орлика ви б запропонували врахувати під час внесення змін до Конституції 

України?» Наприкінці роботи над вказаним кейсом учні дійшли висновку, що 

Конституція Пилипа Орлика, під якою традиційно мають на увазі договір 

гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом 

Війська, хоча й не була прийнята та ратифікована шведським королем 

Карлом ХІІ, містить багато цінних для сьогодення ідей. Це підтверджує, що 

цей документ за своїм змістом на багато століть випередив свій час та 

відіграв важливу роль у подальшій історії України.   

Крім того, в освітньому процесі застосовувався такий метод, як 

кластер, що являє собою графічну організацію інформації у вигляді схеми 

(грона чи «планети зі супутниками»), у якій визначаються основні смислові 

одиниці цієї інформації та позначаються взаємозв’язки між ними. Наприклад, 

у формі кластера учням пропонувалося представити інформацію про 

англійську революцію. При цьому вони спочатку виконували цю роботу 

індивідуально, а потім організовувалося колективне обговорення різних 

пропозицій школярів та створення на дошці нового кластеру, який 

розширював та доповнював індивідуальні ідеї учасників.    

Багато уваги вчителів приділялося також формуванню в інтелектуально 

здібних учнів 8 класу компетентності спілкування державною (рідною) 

мовою. З цією метою школярів залучали до різних видів усної та писемної 

мовної діяльності: виступів перед аудиторією з підготовленими рефератами 

та доповідями, проведення засідань творчих студій, написання есе, статей, 

творів, рецензування робіт інших школярів тощо. 

Наприклад, значний інтерес у школярів викликав конкурс синквейнів. 

Як відомо, ці твори являють собою п’ятирядковий вірш, написаний 

відповідно до певних правил.  

У процесі проведення експерименту учні складали синквейни, 

присвячені різним важливим цінностям. Наведемо приклад синквейну, 

написаний учнем Павлом Б.: 
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Україна.  

Рідна, щедра.    

Надихає, зігріває, підтримує.  

Україну треба любити, берегти.   

Батьківщина. 

Під час проведення експерименту значна увага приділялася також 

формуванню у високоздібних учнів 8 класу компетентності спілкування 

іноземною мовою. З цією метою школярів залучали до підготовки 

повідомлень англійською мовою, участі в рольових іграх, у яких спілкування 

відбувалося іноземною мовою, перегляду фрагментів зарубіжних фільмів без 

перекладу. Такі види роботи сприяли покращенню володіння учнями 

іноземною мовою, зниженню в них психологічного напруження під час її 

використання, формуванню позитивного ставлення до іноземної мови як до 

цінності. 

Зазначимо, що вчителі суспільствознавчих предметів значну увагу 

приділяли також формуванню в інтелектуально розвинених учнів 8 класу 

екологічної грамотності та здорового способу життя. З метою підвищення 

їхньої обізнаності в цьому плані під час вивчення різних тем із 

суспільствознавчих предметів обговорювались актуальні питання, пов’язані з 

цією проблемою.  

Слід також зазначити, що школярі залучалися до підготовки 

відповідних повідомлень та доповідей. Наприклад, до одного з уроків 

«Історія України» групою підлітків було підготовлено доповідь на тему: 

«Система фізичної підготовки українського козацтва». Пізніше в межах 

проведення позаурочної діяльності були запрошені тренери зі спортивної 

школи, які навчають дітей козацькому бойовому мистецтву. Ці тренери 

провели майстер-клас із цього виду спорту, а також показали учням дихальні 

й психофізичні вправи, які дають змогу покращити людині свій фізичний та 

психічний стан.  
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Значна увага питанням екологічного виховання, збереження фізичного 

і психічного здоров’я підлітків приділялася також під час вивчення ними 

предмета «Основи самоменеджменту». Так, на уроках вони оволодівали 

технікою розслаблення, наприклад, шляхом виконання вправи «Прислухаюся 

до себе».  

Підкреслимо, що з метою розвитку ініціативності інтелектуально 

здібних учнів 8 класів використовувалися різні активні й інтерактивні методи 

та форми організації навчальної діяльності школярів. При цьому їм 

надавалася значна свобода у виборі власних освітніх цілей, способів їх 

досягнення, а водночас – саме на них покладалася відповідальність за 

результати їхньої діяльності. Крім того, з метою формування ініціативності й 

підприємливості школярів залучали до підготовки доповідей про діяльність 

відомих українських і зарубіжних державних діячів, економістів, 

підприємців, меценатів (наприклад, про родину Терещенків, Яхненків-

Симиренків та ін.), а також про те, як ці непересічні особистості долали 

перешкоди на своєму життєвому шляху, яку користь принесли своєму народу 

та людству загалом. 

 Школярі також брали участь у розробленні індивідуальних і групових 

проектів на різні теми, пов’язані з проблемою підприємливості. Серед них 

були й фантазійні проекти, присвячені певним історичним подіям у розвитку 

різних країн. У проектах цього виду високоінтелектуальні підлітки, не 

погоджуючись із певними діями тієї чи іншої відомої публічної постаті, 

пропонували свій план дій та обґрунтовували доцільність його впровадження 

на основі використання текстів документів відповідного часу.  

Під час вивчення суспільствознавчих предметів інтелектуально здібні 

учні 8 класів також оволодівали основними компетентностями в галузі 

природничих наук і технологій. Наприклад, значний інтерес в учнів 

викликала підготовлена одним з учнів доповідь на тему: «Формування нової 

картини світу в епоху Відродження». Для формування зазначеної 
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компетентності у школярів у пригоді також стала розробка учня 

дослідницького проекту на таку тему: «Три технічні винаходи, як 

підготували епоху великих географічних відкриттів».  

Щодо формування математичної компетентності в інтелектуально 

здібних школярів 8 класів відзначимо, що в цьому напрямі також 

проводилася відповідна робота. Наприклад, школярам пропонувалося 

виконати вправи такого типу: 

1. Послідовно розташуйте дані за визначеною ознакою (наприклад, 

«Розташуйте прізвище відомих мореплавців за роком їхнього народження: 

Фернан Магеллан, Васко да Гама, Бартоломеу Діаш, Христофор Колумб, 

Педру Кабрала»). 

2. Уставте в текст необхідні числові дані («Уставте потрібні числа в 

запропонований фрагмент тексту з підручника: "3 серпня ____ р. експедиція 

Колумба  у складі  ____ каравел  із  командою  в ____ осіб  вийшла  в море. 

Подорож тривала понад ____ місяці. Нарешті через ____ днів  вони побачили  

землю.  Невеличкий  острів,  на  березі якого  було  встановлено  іспанський 

прапор,  був  проголошений  володінням  іспанського  короля і  отримав  

назву  острова  Святого  Спасителя — Сан-Сальвадор.  Саме  цей  день,  12 

жовтня ____ р.,  вважається  датою  відкриття  Америки"»).  

Системна педагогічна робота з формування в інтелектуально здібних 

учнів ключових компетентностей у процесі вивчення суспільствознавчих 

предметів («Історія України», «Всесвітня історія», «Основи права») 

здійснювалась і в 9 класах. Так, значна увага приділялася формуванню у 

школярів громадянської та соціальної компетентностей. Із цією метою 

застосовувалися різні методи та форми організації навчальної діяльності 

учнів.  

Так, чільне місце в освітньому процесі займало виконання 

дев’ятикласниками відповідних творчих вправ та завдань такого типу:  

1. Опишіть, як склалася доля українських козаків після ліквідації 
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російським урядом Запорозької Січі? 

2. Напишіть есе про те, як ви уявляєте альтернативну історію 

українського народу, якби у французько-російській війні (1812) перемогли 

французи. 

3. Проаналізуйте роль римського права у світовій історії.   

Чільне місце в організації роботи з формування зазначеної 

компетентності займали «мозкові штурми», «круглі столи», дискусії, дебати. 

Наприклад, у формі дебатів «Чи треба дозволити українцям купувати зброю 

для самозахисту?», «Чи треба прийняти спеціальні законодавчі акти щодо 

протидії булінгу?» тощо. 

Значна увага вчителів суспільствознавчих предметів приділялася також 

формуванню в інтелектуально здібних учнів 9 класу обізнаності та здатності 

до самовираження у сфері культури. Зокрема, з цією метою учням 

пропонували виконати вправи та завдання такого типу:  

1. Охарактеризуйте розвиток української культури кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. Складіть таблицю, у якій відобразіть галузі 

культури, найбільш відомих її представників та їхні досягнення у визначений 

історичний період.  

2. Визначте основні ідеї французьких просвітителів та представте їх у 

вигляді таблиці. 

Зазначимо, що в межах вивчення предмета «Основи правознавства» 

неабияку зацікавленість у школярів викликала підготовлена 

дев’ятикласником доповідь на тему: «Цензура в часи Стародавнього світу». 

Так, у цій доповіді було відзначено, що така цензура існувала, наприклад, у 

Стародавньому Китаї. Зокрема, ще у ІІІ ст. до н. е. китайський мислитель 

Сунь Цзи закликав правителів викорінювати вроджене зло у людей, 

спонукати їх до самовдосконалення, обмежувати свободу їхніх дії, бо тільки 

в такому випадку можна забезпечити спокій членів суспільства і процвітання 

держави. Доповідач також зауважив, що в античні часи цензура виконувала 
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роль інструмента для підтримки порядку в суспільстві та моральності його 

членів, регулювання поведінки людей у соціумі. Після доповіді було 

організовано спільну дискусію учнів з обговорення такого проблемного 

питання: «Як забезпечити оптимальне співвідношення свободи 

самовираження людини, зокрема в царині мистецтва, і захисту суспільної 

моралі та державних інтересів?» 

З метою вдосконалення вказаної вище компетентності учні також 

залучалися до розробки індивідуальних і колективних дослідницьких 

проектів. Наприклад, учні підготували проекти на такі теми: «Відгук Великої  

французької революції в Україні», «Єдність і відмінність норм права та норм 

моралі». 

Формуванню в учнів обізнаності та здатності до самовираження у сфері 

культури сприяло також їх залучення до створення виставок на відповідну 

тематику. Зокрема, зусиллями дев’ятикласників було організовано виставку 

репродукцій картин Тараса Шевченка, яка викликала значний інтерес у самих 

школярів та інших її відвідувачів.   

Щодо формування в інтелектуально здібних учнів 9 класів у процесі 

вивчення суспільствознавчих предметів уміння вчитися впродовж життя 

зазначимо, що вікові та типові особливості цього контингенту школярів 

дозволяли ще більше розширити спектр використаних методів та форм 

навчання. Так, підлітки виконували різні завдання, що вимагали прояву вмінь  

аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, абстрагувати, 

узагальнювати, порівнювати.  

Зокрема, для відпрацювання цих умінь учнів залучали до виконання 

завдань, що вимагали узагальнення вивченого навчального матеріалу у формі 

опорних конспектів, таблиць, графіків, діаграм, схем тощо. Прикладом таких 

завдань є таке: «Представте у вигляді таблиці існуючі сьогодні форми 

державного управління, їхні основні ознаки та приклади держав із 

визначеними формами управління». 
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Під час формування зазначеної компетентності у високоздібних учнів 

особлива увага вчителів приділялася організації їхньої самостійної 

навчальної роботи, мобілізації підлітків до здійснення самоосвіти в колі їхніх 

індивідуальних інтересів, успішної реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії. При цьому для підвищення ефективності навчальної діяльності 

школярів їм надавалась оперативна підтримка з боку педагогів. Така 

підтримка здійснювалася шляхом проведення індивідуальних консультацій, 

надання порад щодо вибору потрібних для виконання завдання джерел чи 

способів його вирішення, у формі розроблених рекомендацій, пам’яток, 

інструктивних листів із різних питань організації учнями самостійної й 

самоосвітньої діяльності, спрямованої на оволодіння ключовими 

компетентностями у процесі навчання суспільствознавчих предметів. 

Інтелектуально здібні учні 9 класів також залучалися до розробки 

кластерів, що дозволяло краще пояснити та засвоїти школярам суть 

провідних понять із різних предметів суспільствознавчого циклу. Наприклад, 

з предмета «Основи правознавства» учні створювали кластери до таких 

понять: «держава»,  «право», «конституція» тощо.  

Чільне місце в освітньому процесі займало також формування в 

інтелектуально здібних учнів 9 класів спілкування державною (рідною) 

мовою. При цьому підлітки відпрацьовували свої мовні й мовленнєві вміння 

під час виконання різних видів навчальної діяльності. Так, вони виступали із 

підготовленими рефератами чи доповідями, відстоювали свою точку зору на 

основі пошуку переконливих аргументів в «круглих столах», дискусіях та 

дебатах, брали участь у написанні есе, статей, творів на задану тему, 

рецензували творчі роботи та виступи своїх однокласників. Також 

дев’ятикласники писали відповідні термінологічні диктанти, що сприяло 

збагаченню словарного запасу та підвищенню грамотності учнів. Наведемо 

приклади завдань для таких диктантів із предмета «Всесвітня історія»:  

1. Що мала передати Франція Німеччині за умовами мирного 
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договору, крім земель?  

2. Яку назву отримало повстання, що спалахнуло в 1871 р. та  

завершило цикл демократичних за духом виступів у Франції протягом 

XIX ст. 

Під час проведення експерименту здійснювалася також робота з 

формування в інтелектуально здібних учнів 9 класів компетентності 

спілкування іноземними мовами. Зазначимо, що для формування у школярів 

цієї компетентності використовувалися різні форми і методи навчання. Так, 

підлітків залучали до написання анотацій до своїх статей англійською мовою, 

складання словника основних термінів параграфа з перекладом на англійську 

мову, перегляду фрагментів зарубіжних документальних та художніх фільмів 

з їх подальшим обговоренням іноземною мовою, виступів з інформаційними 

повідомленнями про основні події в Україні та світі та надання відповідей 

однокласникам на їхні питання, організації дискусій на суспільно значущі 

теми із запрошеними на урок іноземними гостями тощо.   

Щодо формування у дев’ятикласників екологічної грамотності та 

готовності вести здоровий спосіб життя зазначимо, що на уроках інтенсивна 

навчальна робота школярів чергувалася з виконанням ними нескладних 

фізичних і дихальних вправ, хвилинами релаксації. Для розвитку зазначеної 

компетентності зі школярами також проводилися бесіди на відповідні теми, 

їх залучали до підготовки повідомлень та доповідей.  

Наприклад, учениця підготувала повідомлення на тему: «Екологічні 

проблеми та їхній вплив на здоров’я мешканців американських і 

європейських міст кінця ХІХ ст.». Для цього повідомлення був використаний 

текст наукової статті Г. Афагафоної [1]. (Зазначимо, що конспект цього 

повідомлення наведено в додатку М.9).  

Під час вивчення інтелектуально здібними учнями 9 класів 

суспільствознавчих предметів значна увага приділялася також формуванню 

ініціативності й підприємливості школярів. Для цього вчителі застосовували 



499 
 

 

різні прийоми. Наприклад, залучали їх до обговорення ходу та змісту 

наступних уроків із різних предметів суспільствознавчого циклу, форм 

проведення самостійних і контрольних робіт, способів перевірки їх 

результатів, обговорення плану позаурочної роботи з цих предметів тощо.  

Крім того, значна свобода надавалася підліткам в організації 

самостійної навчальної діяльності, яку вони могли планувати з урахуванням 

власних потреб та інтересів. Також учителі цілеспрямовано спонукали 

підлітків до здійснення самоосвітньої діяльності. При цьому педагоги не 

намагалися контролювати всі її аспекти. Вони активно включалися в роботу 

школярів тільки в тому випадку, коли вони потребували допомоги та самі 

зверталися за нею, адже самостійне вирішення високоздібною особистістю 

наявних проблем, прояв нею здатності побороти існуючі труднощі є 

необхідною передумовою для подальшого розвитку їхніх здібностей та 

засвоєння ключових компетентностей. 

Варто також зазначити, що учні брали участь у підготовці повідомлень, 

доповідей, рефератів про підприємництво тих часів, що вивчалися на уроках 

із предметів «Історія України» та «Всесвітня історія». Наприклад, підлітками 

було підготовлено повідомлення на тему: «Зародження та особливості 

розвитку кооперативного руху в Харкові». (Цей текст наведено в додатку 

М.10).  

У процесі проведення експерименту також здійснювалося формування 

в інтелектуально здібних учнів 9 класу основних компетентностей у галузі 

природничих наук і технологій. Наприклад, учні виступали з підготовленими 

доповідями та рефератами про різні досягнення в галузі природничих наук і 

технологій. Зокрема, ними було підготовлено доповіді на такі теми: 

«Промисловий переворот в Україні: передумови, основні етапи та наслідки», 

«Порівняльна характеристика промислових революцій у країнах Західної 

Європи та Україні» тощо.  

Слід також зазначити, що інтелектуально здібні школярі розробляли 
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дослідницькі проекти, пов’язані з проблемою розвитку природничих наук і 

технологій. Наприклад, учні створили проект на таку тему: «Внесок видатних 

харківських учених у розвиток природничо-математичних наук у першій 

половині ХІХ ст.». Авторами цього проекту було схарактеризовано наукові  

доробки таких відомих учених, як Т. Осиповський, М. Еллінський, 

М. Остроградськй та ін., при цьому було відзначено, що за свої видатні 

наукові досягнення М. Остроградський був обраний членом Паризької,  

Римської, Туринської та Петербурзької академій наук. 

Певна увага під час вивчення високоздібних учнів 9 класів 

суспільствознавчих предметів приділялася також формуванню математичної 

компетентності особистості. Це передбачало застосування різних форм і 

методів роботи. Наприклад, учні залучалися до виконання відповідних вправ 

та завдань, зокрема таких:  

1. Виправте помилки в наведеному тексті з підручника із всесвітньої 

історії для 9 класу: «Французький уряд сприйняв це як образу й 19 липня 

1770 р. оголосив війну Пруссії. Майстерно розіграна О. фон Бісмарком 

провокація мала успіх. Пруссія в очах громадськості виглядала як жертва 

агресії. На початку серпня три німецькі армії вторглися в межі Франції. 22 

серпня 1770 р. 30-тисячну французьку армію було оточено в районі фортеці 

Мец, а 9 вересня така сама доля спіткала 50-тисячне військо в районі міста 

Седан, де перебував і сам імператор Франції Наполеон I. 5 вересня 1770 р. 

після нетривалих переговорів Наполеон I підписав акт про капітуляцію 

французької армії». 

2. Вставте в наведений фрагмент тексту з підручника із всесвітньої 

історії для 9 класу пропущені числові дані: «Зростання міст і кількості 

населення насамперед зумовили процеси, пов’язані з промисловою 

революцією та індустріалізацією. Так, у ___ р. у Європі було лише ___міст із 

населенням ___ тис. осіб, а загалом міське населення налічувало близько ___ 

млн жителів. У ___ р. таких міст було вже ___ , а загальна кількість міського 
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населення збільшилася в ___  разів. Населення ___  міст перевищило ___ млн 

осіб: це Лондон, Париж, Берлін, Відень». 

3. Прочитайте текст, вставте пропущені числа, спробувавши їх 

вгадати. Потім відкрийте підручник з основ правознавства на с. 149 та 

перевірте правильність своєї здогадки: «За даними журналу "Рsychology 

today", середня тривалість оплачуваної відпустки: у США — ___ днів, у 

Японії — ___ днів (тривалість робочого тижня ___ днів), в Індії — ___ днів 

(але використовується вона тільки за бажанням працівника, якщо відпустка 

не використовується, він додатково до зарплати отримує премію), у Франції, 

Італії — близько ___ місяця, а ФРН — ___ тижнів (у тому числі обов’язково 

___ тижні влітку), у Швеції  ___ днів (у тому числі гарантовано ___ дні  

влітку, також дозволяється використовувати "відстрочену відпустку", 

залишаючи щороку по ___ днів, а після ___ років отримати відпустку ___ 

днів), у Голандії — ___».       

Слід зауважити, що процес формування зазначених компетентностей 

охоплював також позаурочну роботу учнів 8, 9 класів у галузі 

суспільствознавчих предметів. Так, старші підлітки брали активну участь у 

підготовці та проведенні заходів, присвячених основним державним святам 

України. Серед цих заходів можна відзначити такі: святковий концерт та 

виставка малюнків на асфальті «Ми любимо тебе, Україно» до Дня 

незалежності України та Дня Прапору, спортивна естафета для хлопців 9 

класів до Дня українського козацтва та Дня захисників України, урочисто-

траурний мітинг «Живі, поки пам’ятаємо» з нагоди вшанування подвигу 

Героїв Небесної Сотні та проведення фотовиставки учасників Революції 

Гідності тощо. Підлітки також брали активну участь у проведенні виставок і 

презентацій, присвячених таким важливим подіям у житті держави: Дню 

Конституції, Дню Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні тощо.    

Учні також брали участь у різних волонтерських акціях. Так, було 

проведено благодійні аукціони, на яких продавалися створені руками учнів 
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та їхніх батьків різні вироби та солодощі. Гроші, виручені від аукціонів, 

передавалися на потреби ранених воїнів АТО, які перебували на лікуванні в 

місцевих госпіталях, а також ветеранів Другої світової війни.  

Слід також зазначити, що в межах проведення експерименту 

інтелектуальні учні 5–9 класів підключилися до ініційованої студентами акції 

«Тиждень добрих справ». У межах цієї акції протягом тижня проходили 

певні заходи. Наприклад, було організовано лотерею, в якій бажаючі по черзі 

витягали з барабана записки, на яких описувалася певна добра справа, яку 

треба було зробити: посадити квіти на пришкільній ділянці, провести для 

молодших школярів певний захід, відвідати хворого однокласника, 

допомогти в навчанні невстигаючому школяру, підготувати виставку книжок 

на певну тему тощо. Після цього школярі приступали до виконання 

дорученої справи. Підсумки цієї акції відображались у формі стінгазети, в 

якій учні ділилися своїми враженнями від виконаної справи та представляли  

відповідні фото.  

Важливо відзначити, що проведені в межах експериментальної роботи 

позаурочні заходи комплексно впливали на формування в підлітків усіх 

визначених ключових компетентностей.  

Зауважимо, що на вказаному етапі технології було реалізовано другу 

визначену педагогічну умову формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів, а саме активне застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування в них цих 

компетентностей. Слід констатувати, що зазначена умова була пов’язана 

насамперед із формуванням у школярів 5–9 класів інформаційно-цифрової 

компетентності. Водночас варто підкреслити, що широке застосування в 

навчальній діяльності учнів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій давало змогу значно підвищити ефективність процесу 

формування в учнів інших визначених ключових компетентностей.  
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Оскільки учні володіли комп’ютером на різному рівні, на початку 

експерименту в 5, 6 класах було проведено інтегровані уроки інформатики та 

суспільствознавства, що дозволило сформувати чи вдосконалити в підлітків 

елементарні вміння роботи з комп’ютером, необхідні для подальшого 

засвоєння інформації. Крім того, учням було видано аркуші зі словниками 

основних термінів, які зазвичай використовуються під час реалізації 

інформаційно-комунікативних технологій, щоб вони краще розуміли подані 

від вчителя команди до виконання певних дій. Цей словник включав, 

наприклад, такі терміни: файл, папка, веб-сайт, гіперпосилання, веб-браузер 

тощо.  

Зазначимо, що реалізація вказаної педагогічної умови під час 

проведення експерименту передбачала застосовування різних видів цих 

технологій. Наприклад, чільне місце в процесі навчання інтелектуально 

здібних учнів займали електронні газети і журнали («Газета 24», щоденна 

інформаційно-політична газета «Україна молода», журнал «Український 

тиждень», інформаційна агенція «РБК-Україна», журнал «Тиждень», журнал 

«Офіційний вісник України» тощо). Робота школярів із цими технологіями як 

засобами навчання давала змогу отримати оперативну інформацію про різні 

актуальні проблеми, події в країні та світі, а пізніше використати цю 

інформацію на уроці, наприклад, для проведення інформаційних 

п’ятихвилинок чи здійснення порівняльного аналізу певних соціальних 

процесів, що відбувалися в минулому та здійснюються сьогодні.      

З метою розвитку інформаційно-цифрової компетентності та інших 

ключових компетентностей інтелектуально здібних школярів основної школи 

їх залучали до різних видів навчальної роботи на основі використання  

довідників, енциклопедій, тлумачних і перекладних словників в електронній 

формі, які дозволяли школярам уточнити певні факти, визначити значення 

терміна, перекласти слова та речення тощо. При цьому підліткам було 

запропоновано список сайтів із відповідними довідковими джерелами 

https://24tv.ua/
http://tyzhden.ua/
http://tyzhden.ua/
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(наприклад, такі:  http://www.april.com.ua/ua/dict.html, http://esu.com.ua, 

http://uk.wikipedia.org/wiki, http://www.britannica.com,  http://mova.info тощо). 

Під час вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство» 

інтелектуально здібними учнями основної школи використовувалися також 

електронні підручники з різних суспільствознавчих предметів та інші види 

навчальної літератури в електронній формі. При цьому вчителі привертали 

особливу увагу школярів на електронні посилання, що розміщені в  

підручниках, а також на пояснення авторів підручників стосовно того, що 

знаходиться на вказаному сайті. Використання цього прийому позитивно 

впливало на розвиток мотивації підлітків щодо вивчення суспільствознавчих 

предметів та оволодіння ключовими компетентностями (насамперед 

інформаційно-цифровою), сприяло реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії кожного школяра на основі врахування його індивідуальних 

інтересів та потреб, вдосконаленню вмінь працювати з комп’ютером чи 

смартфоном. 

Варто також зауважити, що учні в процесі здійснення навчальної 

діяльності широко використовували матеріали, розташовані на сайті 

електронної бібліотеки Інституту історії України НАН України (його 

електронна адреса: http://resource.history.org.ua/item/0006786). Ці матеріали 

стали школярам у пригоді як на урочних заняттях, так і в самостійній роботі.   

 Зазначимо, що з метою формування інформаційно-цифрової 

компетентності інтелектуально здібних учнів 5–9 класів їх залучали до 

різних  видів навчальної діяльності на основі застосування інформаційно-

комунікативних технологій. Так, школярі складали повідомлення, доповіді, 

реферати на основі аналізу тексту підручників, довідкової та наукової 

літератури в електронній формі, що мають стосунок до освітньої галузі 

«Суспільствознавство», а потім виступали з підготовленим текстом перед 

однокласниками. Як правило, учні до своїх доповідей готували відповідні 

відео- чи мультимедіа-презентації. Це теж сприяло підвищенню рівня 

http://www.april.com.ua/ua/dict.html
http://uk.wikipedia.org/wiki,
http://uk.wikipedia.org/wiki,
http://resource.history.org.ua/item/0006786


505 
 

 

сформованості в них інформаційно-цифрової компетентності.  

Наприклад, на основі використання різних інформаційно-

комунікативних технологій інтелектуально здібними учнями було 

підготовлено повідомлення, доповіді, реферати на такі теми: «Тарас 

Шевченко – видатний син українського народу» (7 клас), «Основні експонати 

Музею українських старожитностей, створеного В. Тарновським» (8 клас), 

«Філософські погляди та просвітницька діяльність Дені Дідро» (8 клас),  

«Етапи розвитку української державності та їх характеристики» (9 клас), 

«Історія виникнення державних символів України» (9 клас), тощо. 

Чільне місце під час формування інформаційно-цифрової та інших 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів займало також залучення 

підлітків до виконання творчих прав та завдань із використанням 

інформаційно-комунікативних технологій. Наведемо приклади таких завдань.  

Так, під час вивчення учнями 5 класу історії Стародавньої Греції 

учитель запропонував їм виконати таке завдання: «Знайдіть на сайті 

(електронна адреса: http://litopys.org.ua/plato/plat.htm) книги Сократа 

"Держава". Відкрийте книгу 2. Уважно вголос прочитайте текст пункту 1.  

Проаналізуйте, яке питання обговорюється в діалозі Главкона та видатного  

мислителя Сократа. Визначте в тексті загальнолюдські цінності, які не 

втратили своє значення до сьогоднішнього дня».  

У 7 класі на одному з уроків з історії України, на якому вивчалася тема, 

пов’язана з вивчення часів правління Олега, інтелектуально здібні учні 

виконували такі завдання: 

1. У мережі Інтернет зайдіть на сайт із такою електронною адресою:  

http://resource.history.org.ua/item/0006786, відкрийте на ньому скановану 

книгу відомого українського історика М. Грушевського «Виїмки з джерел до 

історії України-Руси. До половини ХІ ст.», яку було видано в м. Львові в 

1895 р. Прочитайте назву книги. Дайте відповідь, як називав М. Грушевський 

http://resource.history.org.ua/item/0006786
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державу Київська Русь. 

2. Відкрийте книгу М. Грушевського на с. 35–36 та уважно 

прочитайте пункти 1–3. Чи зрозуміли ви, про що йдеться в тексті цих 

пунктів? Поясніть, на яких умовах князь Олег уклав мирний договір. 

Уточніть, що мали робити візантійці за положеннями цього договору».  

Підкреслимо, що інтелектуально здібних учнів 8 і 9 класів вчителі теж 

залучали до роботи з історичними документами й іншими джерелами 

інформації, представленими не тільки в предметній, але й в електронній 

формах. Зокрема, під час складання школярами історичного портрету 

І. Мазепи одним із засобів отримання нової для учнів інформації був вірш  

українського поета-панегірика першої половини VІІІ ст., викладача Києво-

Могилянської академії Г. Музановського. (Цей вірш було знайдено 

школярами на сайті з електронною адресою: 

http://litopys.org.ua/old18/old18_05.htm). Аналіз змісту цього вірша дав учням 

змогу зробити висновок, що автор вірша описує Б. Хмельницького як 

доброго, розсудливого, сміливого, мужнього, славного, великодушного 

правителя, який зміг захистити український народ від польських гнобителів.   

Для підвищення ефективності процесу формування інформаційно-

цифрової та інших ключових компетентностей в інтелектуально-здібних 

учнів основної школи використовувалися також фрагменти документальних і 

художніх фільмів про різні важливі періоди в історії українського та інших 

народів, а також про життєдіяльність їхніх видатних представників. Крім 

того, використовувалися відповідні анімаційні матеріали.  

Зокрема, у цьому плані в пригоді став створений працівниками 

телеканалу «Інтер» проект «Країна», присвячений історії України. Він 

представляє собою цикл із 183 навчально-просвітніх фільмів у формі 

комп’ютерної анімації, кожний із яких відрізняється історичною 

достовірністю і структурованістю поданої інформації, чіткістю та 

правильністю її подачі, а також доступністю для розуміння учнів коментаря.  

http://litopys.org.ua/old18/old18_05.htm
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 У процесі навчання інтелектуально здібних учнів основної школи 

суспільствознавчих предметів використовувалися три фільми з цього циклу: 

у 7 класі – фільм «Країна. Історія українських земель. Київ. Ярослав», в 

якому в наочній та яскравій формі представлено історію виникнення та 

становлення Київської Русі, у 8 класі – фільми «Країна. Історія українських 

земель. Козаки» та «Країна. Історія українських земель. Козаки. Богдан 

Хмельницький». Причому на уроках демонстрували тільки фрагменти цих 

фільмів, а вдома школярі мали переглянути ці фільми повністю в мережі 

Інтернет, а потім написати письмові відповіді на запитання, поставлені за 

змістом цих фільмів. 

Варто зауважити, що з метою формування ключових компетентностей 

високоздібних школярів серед різних видів анімаційних комп’ютерних 

технологій застосовувалися також так звані скрайбінги. Так, для вчителів 

історії в пригоді стали такі скрайбінги в мережі Інтернет: «Козацькі 

клейноди» (5 клас), «Середньовічний замок» (7 клас) тощо.   

Також підкреслимо, що вдосконаленню інформаційно-цифрової 

компетентності високоздібних учнів старшого підліткового віку сприяло 

залучення їх до самостійного створення анімаційних, відео- та 

мультимедійних презентацій із різних тем навчальних програм, а також 

інших матеріалів в електронній формі. Ці матеріали школярі розробляли на 

основі використання наведених в Інтернеті відповідних комп’ютерних 

програм та рекомендацій щодо їх застосування.  

У процесі формування в інтелектуально здібних учнів інформаційно-

цифрової та інших ключових компетентностей використовувалася така 

інформаційно-комунікативна технологія, як E-mail (електронна пошта), яка 

дозволяла встановлювати оперативний контакт із педагогом та іншими 

учнями, а також пересилати текстові, графічні та мультимедійні матеріали. У 

плані вирішення порушеної в дослідженні проблеми значні освітні 
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можливості мав також скайп, за допомогою якого організовувалося «живе» 

спілкування в режимі онлайн.  

В організації навчальної діяльності ключових компетентностей 

високоздібних учнів чільне місце займали також такі інформаційно-

комунікативні технології, як списки розсилки (пересилання учням, які  

входили до групи адресатів певної розсилки, нових повідомлень, що 

стосувалися їхньої навчальної діяльності в школі чи сфери індивідуальних 

освітніх інтересів) та електронна дошка (дозволяла розмістити чи знайти в 

мережі Інтернет оголошення на різні актуальні для підлітків теми, наприклад, 

щодо проведення учнівської конференції чи олімпіади, організації тренінгів 

для школярів тощо).    

У процесі проведення експерименту формування інформаційно-

цифрової компетентності інтелектуально здібних учнів 5–9 класів 

забезпечувало також використання чаттеру, що реалізовував оперативний 

зв’язок між учасниками освітнього процесу, наприклад, для узгодження 

роботи членів малих груп під час виконання певного завдання, отримання 

потрібної інформації чи консультації від вчителя тощо. Крім того, учні 9 

класів брали участь в інтернет-мостах, за допомогою яких вони дискутували 

з однолітками з інших міст України та навіть країн щодо різних актуальних 

для їхнього віку соціальних проблем. 

Важливе місце в процесі формування інформаційно-цифрової та інших  

ключових компетентностей у високоздібних учнів основної школи займала 

також організація та проведення ними для своїх однокласників рольових 

ігор, інсценувань на основі використання комп’ютерних засобів, веб-квестів, 

заочних подорожей із мультимедійною презентацією. Так, учні 6 класу 

підготували та провели таку заочну подорож територією Стародавньої Греції. 

Школярами також організовувалися заочні екскурсії в часі на основі 

використання відео- чи мультимедійних презентацій, під час яких 

розповідали однокласникам про важливі події в історії української держави 
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та активну діяльність видатних синів українського народу, які зробили 

вагомий внесок в її становлення та розвиток. Такі заочні екскурсії 

супроводжувалися пред’явленням глядачам відповідних «експонатів» 

(архітектурних ансамблів, архівних документів, фото, предметів старовини 

тощо) в електронному вигляді. Зокрема, учні 9 класу організовували «заочну 

екскурсію», присвячену історії становлення системи права в Україні. 

Крім того, школярі активно використовували ріінформаційно-

комунікативні технології під час розробки навчально-дослідницьких 

проектів, присвячених актуальним суспільним проблемам. Причому ці 

технології використовувалися ними як для організації спільної роботи, так і 

для пошуку й опрацювання необхідної інформації.   

Значний інтерес високоздібні учні основної школи проявляли також до 

веб-квестів, кожний із яких являв собою проблемне завдання з елементами 

гри, що виконується на основі виконання інформаційних ресурсів мережі 

Інтернету. Причому деякі з таких завдань вимагали від школярів одночасного 

прояву різних ключових компетентностей.  

Так, під час проведення експерименту веб-квест використовувався під 

час вивчення учнями 9 класу теми «Що таке права та свободи людини» з 

предмета «Основи правознавства». На цьому уроці вчитель констатував, що 

різні люди використовують надані їм права та свободи для досягнення різних 

життєвих цілей, а потім запропонував взяти участь у веб-квесті «Гідність у 

житті, гідність у смерті». Як уточнив педагог, учням доведеться проявити 

свої знання з англійської мови, бо характеристику даного веб-квесту подано 

англійською мовою. (Зазначимо, що в роботі учнів використовувався веб-

квест, розроблений О. Горбуновою [71]). 

Зазначимо, що деякі веб-квести в галузі суспільствознавчих предметів 

розробляли самі учні. При необхідності вчителі надавали їм необхідну 

допомогу.   

Інтелектуально здібні учні 8 і 9 класів залучалися також до створення 
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сайтів, присвячених різним актуальним проблемам у суспільствознавчій 

галузі. Ці сайти були результатом клопіткої роботи, як правило, усіх 

школярів класу з пошуку потрібної інформації, її опрацювання, 

систематизації, обрання форми подачі отриманого інформаційного продукту 

та його представлення в мережі Інтернет. У цій роботі їм допомагали вчителі 

інформатики.  

Важливо підкреслити, що під час формування інформаційно-цифрової 

компетентності значна увага приділялася розвитку в учнів критичного 

мислення, умінь визначати достовірність різних джерел інформації, 

зіставляти й систематизувати погляди різних фахівців у цій галузі та на цій 

основі формувати власну точку зору з порушеної проблеми.    

Зауважимо, що контрольно-коригувальний етап технології формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під 

час вивчення суспільствознавчих предметів передбачав визначення рівня 

сформованості в них цих компетентностей та за потреби внесення в освітній 

процес необхідних змін. На цьому етапі діагностика проводилася за 

допомогою вивчення шкільної документації, спостережень, бесід, 

анкетувань, тестувань, аналізу продуктів навчальної діяльності учнів, їхніх 

портфоліо, експертного оцінювання, а також застосування відповідних 

діагностичних методик (методики Т. Дубовицької «Діагностика 

спрямованості навчальної мотивації», методики «Виявлення комунікативних 

та організаторських схильностей», методики «Діагностика комунікативної 

соціальної компетентності (КСК)» тощо).  

Варто звернути увагу, що діагностика результатів процесу формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи в 

процесі вивчення суспільствознавчих предметів проводилася відповідно до 

представлених у діагностично-результативному блоці системи критеріїв і 

показників сформованості цих компетентностей, а на основі цього 

визначалися рівні їх сформованості. 
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На вказаному етапі технології реалізовувалася третя з-поміж 

визначених педагогічних умов, а саме було забезпечено залучення 

інтелектуально здібних учнів основної школи до здійснення ними 

самомоніторингу сформованості ключових компетентностей. Виконання цієї 

умови стало можливим шляхом застосування таких методів і форм: 

самоспостереження, самооцінка усних відповідей і письмових робіт, 

тестування з використанням ключа для самоперевірки отриманих 

результатів, самоаналіз результатів участі в іграх різних видів, конкурсах, 

вікторинах, олімпіадах тощо. 

Зокрема, для вдосконалення самомоніторингу інтелектуально здібними 

учнями сформованості ключових компетентностей використовувалися такі 

прийоми:  

- після виконання самостійних і контрольних робіт школярів 

забезпечувалося невідкладне пред’явлення вчителем правильних відповідей 

на питання з їх поясненням;  

- педагоги здійснювали систематичний аналіз найбільш типових 

помилок учнів; 

- учителі, які викладали суспільствознавчі предмети, демонстрували 

високоздібним учням не тільки способи пошуку різних варіантів вирішення  

актуальних проблем, але й підходів, з позиції яких обираються критерії для 

обрання оптимальних варіантів можливих рішень; 

- перед висловлюванням будь-яких оцінних суджень учнями та 

вчителем щодо перебігу чи результатів навчальної діяльності окремого 

школяра йому пропонувалося висловити свою думку щодо основних 

позитивних та негативних моментів своєї навчальної діяльності, спробувати 

визначити причини власних невдач.   

Для здійснення об’єктивного самооцінювання власних навчальних 

досягнень інтелектуально здібні підлітки залучалися також до виконання 

комп’ютерних тестів з різних суспільствознавчих предметів, у тому числі 
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наведених у мережі Інтернет онлайн тестів, розгадування кросвордів, ребусів 

тощо. Наприклад, для цього використовувалися матеріали з таких сайтів: 

https://onlinetestpad.com/ua/tests/history, 

https://erudyt.org.ua/istoriya_ukraine__td_1.htm тощо.  

Зауважимо, що під час залучення високоздібних учнів основної школи 

до процедури самомоніторингу сформованості ключових компетентностей 

значна увага вчителів приділялася розвитку в них рефлексивних умінь. 

Зокрема, підлітків залучали до тренінгу, який являв собою трохи 

модифікований нами відомий тренінг «Усе в твоїх руках». 

Під час проведення цього тренінгу передбачалося, що кожний палець 

учня відповідає певному аспекту його навчальної діяльності, щодо якого той 

мав висловити свою думку:  

- великий палець – для мене було важливим і цікавим ...;  

- вказівний палець – із цього питання я отримав конкретну 

інформацію ...;  

- середній палець – мені було важко (мені не сподобалося) ...;  

- безіменний – моя оцінка психологічної атмосфери ...;  

- мізинець –  для мене було недостатньо…  

Уточнимо, що, відповідно до нашого варіанта тренінгу, учні не 

малювали руку на аркуші, а просто правою рукою по черзі брали пальці лівої 

руки, відповідаючи собі на зазначене цьому пальцю питання.   

Важливе місце в організації окресленого самомоніторингу займало 

також складання інтелектуально здібними школярами 5–7 класів портфоліо 

навчальних досягнень як результату засвоєння визначених ключових 

компетентностей. Це портфоліо являло собою теку, в яку вони збирали різні 

свої навчальні роботи, комплекти підготовлених ними навчальних вправ,  

питань для вікторин, фото слайдів створених презентацій, завдань для веб-

квестів, текстів виконаних дослідницьких проектів тощо. Крім того, в цю 

теку вони складали отримані грамоти про перемогу в різних конкурсах, на 

https://onlinetestpad.com/ua/tests/history
https://erudyt.org.ua/istoriya_ukraine__td_1.htm
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олімпіадах тощо. Відзначимо, що інструктивний лист щодо складання 

інтелектуально здібними учнями основної школи портфоліо навчальних 

досягнень наведено в додатку Л.3. 

Зауважимо, для покращення моніторингової діяльності високоздібних 

учнів, спрямованої на визначення ними власного рівня сформованості різних 

аспектів ключових компетентностей, їм пропонувалося використовувати 

спеціальні інструктивні листи, пам’ятки, картки тощо. Зокрема, на основі 

врахування рекомендацій Л. Ампілогової, О. Пліско, Т. Щебликіної [3; 32; 

69] було створено картку з питаннями, відповіді на які допомагали школярам 

визначати основну ідею тексту. Крім того, було розроблено інструктивний 

лист, у якому визначався алгоритм дій учня під час виконання ним 

запропонованого завдання (ці матеріали наведено в додатках Л.4 і Л.5). 

 

5.3 Аналіз результатів педагогічного експерименту  

Згідно з вимогами до проведення педагогічного експерименту, на 

контрольному його етапі проводилась повторна діагностика сформованості 

ключових компетентностей в учнів експериментальної й контрольної груп. 

Це давало змогу виявити динаміку  у сформованості  цих компетентностей 

школярів на початку та наприкінці проведення експериментальної роботи.  

При цьому варто зауважити, що на констатувальному й контрольному етапі 

експерименту вирішувались одні і ті ж завдання та проводились однакові 

діагностичні процедури.  

Так, виконання першого завдання передбачало визначення стану 

розвиненості у школярів мотивів щодо оволодіння ключовими 

компетентностями. Як засвідчили результати спостереження за поведінкою 

та діями учнів експериментальної й контрольної груп у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів, на контрольному етапі експерименту кількість 

учнів експериментальної групи, які проявляли значний інтерес до  засвоєння 

інформації й виконанню навчальних завдань, пов’язаних зі сферою прояву 
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визначених ключових компетентностей, брали активну участь у позаурочних 

закладах, спрямованих на формування у школярів цих компетентностей під 

час вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство», збільшилась  майже на 

чверть. У контрольній групі відповідна динаміка кількість таких учнів 

збільшилась тільки на 6,5 %.  

Як було установлено під час проведення відповідних бесід, в 

експериментальній групі на 15,3 %  зросла кількість учнів, які вважали, що 

організація та зміст більшості уроків із суспільствознавчих предметів 

відповідають їхнім очікуванням. Також у цій групі на 17,3 % зменшилась 

кількість  учнів, які проявляли низьку мотивацію щодо оволодіння знаннями 

й уміннями, які входять до складу ключових компетентностей . 

У свою чергу, у контрольній групі кількість учнів, які отримували 

задоволення від роботи на уроках з предметів суспільствознавчого циклу, 

збільшилась тільки на 4,7 %, а кількість школярів, які проявляли низьку 

мотивацію щодо оволодіння знаннями й уміннями як складників ключових 

компетентностей знизилась тільки на 6,3 %. 

Використання на контрольному етапі експерименту методики 

Т. Дубовицької «Діагностика спрямованості навчальної мотивації» дало 

змогу з’ясувати, що в експериментальній групі на 16,7 % зросла кількість 

учнів, які вважали, що вивчення суспільствознавчих предметів дозволяє 

отримувати їм багато цікавої та особистісно значущої важливої інформації,  

проявити й розвивати власні здібності. Крім того, на 9,6 % збільшилась 

кількість школярів у цій групі, які стверджували, що труднощі, які  

виникають при вивченні даних предметів, роблять їх ще більш цікавими, а 

також вимагають самостійного вивчення додаткової літератури. У 

контрольній групі відповідні динаміка виражалась такими числами: +4,2; 

+3,9.    

Застосування у 5 та 6 класах на контрольному етапі експерименту  

методики А. Божович та І. Маркової «Діагностика типології мотивів 
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навчання "Драбинка мотивів"» дало змогу з’ясувати, що в експериментальній 

групі вже третина школярів демонстрували гармонійне поєднання 

пізнавальних і соціальних мотивів, причому серед пізнавальних мотивів у 

них домінували такі: «Я вчуся для того, щоб все знати»; «Я вчуся для того, 

щоб навчитися самому вирішувати завдання»; серед соціальних такі: «Я 

вчуся, щоб бути корисним людям», «Я вчуся, щоб за мої успіхи мене 

поважали товариші». У контрольній групі тільки 13,2 % учнів 

характеризувались гармонійним поєднанням пізнавальних і соціальних 

мотивів, причому їх відповіді за своєю структурою значно відрізнялись між 

собою.  

Варто також зауважити, що на контрольному етапі експерименту 

використовувалась методика «Визначення структури навчальної мотивації» 

Г. Карпової. За цією методикою було встановлено, що в більшості учнів 

експериментальної групи відбулися позитивні зміни в структурі основних  

мотивів навчання. Зокрема, чільне місце серед них зайняли соціально 

значущі мотиви, пов’язані з усвідомленням обов’язку школяра сумлінно 

навчатися, відчуттям задоволення від самостійного виконання складного 

завдання, прагненням стати б стати цікавою, культурною особистістю. В 

учнів контрольної групи принципових змін у структурі навчальних мотивів 

виявлено не було.  

Узагальнені дані про розвиненість мотивів учнів щодо оволодіння 

ключовими компетентностями наведено в таблиці 5.10. Отже, за вказаним 

показником в експериментальній групі простежується більш інтенсивна 

позитивна динаміка, ніж у контрольній групі.   

Виконання другого завдання на контрольному етапі експерименту  

передбачало з’ясування характеру ціннісного ставлення учнів до визначених 

ключових компетентностей та процесу оволодіння кожною з них. Зокрема, на 

основі обробки результатів бесід і анкетувань, даних аналізу усних 

відповідей та письмових робіт учнів було встановлено, що в 
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експериментальній групі кількість учнів, які проявляли нестійке позитивне 

чи індиферентне ставлення до вказаних ключових компетентностей та 

процесу їх опанування, зменшилась на 21,3 %, а в контрольній групі – тільки 

на 6,5%.  

Таблиця 5.10  

Дані констатувального етапу експерименту про розвиненість мотивів 

учнів щодо оволодіння ключовими компетентностями (у %) 

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

стійкі проявляються 

епізодично  

майже не 

проявляються  

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 25,8  65,8 8,4 

КГ 14,7 66,0 19,3 

2 Обізнаність та самовираження у 

сфері культури 

ЕГ 20,5 69,2 10,3 

КГ 15,5 64,1 20,4 

3 Уміння вчитися впродовж життя ЕГ 21,6 67,1 11,3 

КГ 14,1 63,4 22,5 

4 Спілкування державною                            

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 24,8 65,4 9,8 

КГ 15,1 67,7 17,2 

5 Спілкування іноземними мовами ЕГ 20,2 69,0 10,8 

КГ 15,3 66,3 18,4 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 26,4 64,9 8,7 

КГ 20,8 65,7 13,5 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 23,8 65,7 10,5 

КГ 17,1 59,1 23,8 

8 Ініціативність і підприємливість ЕГ 26,3 65,8 7,9 

КГ 19,3 70,5 10,2 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 10,7 65,4 23,9 

КГ 10,7 65,1 24,2 

10 Математична компетентність ЕГ 10,5 64,6 24,9 

КГ 10,3 65,1 24,6 

 

Схожі результати були отримані шляхом здійснення експертного 

оцінювання вказаного показника. За даними цього оцінювання, на 

контрольному етапі експерименту стійке позитивне ставлення до ключових 

компетентностей та процесу їх опанування в експериментальній групі 

проявляли вже 23,1 % , а в контрольній групі – тільки 14,0 %. 

 Слід також зазначити, що застосування на контрольному етапі  

модифікованої методики Д. Туліна «Вивчення ціннісних орієнтацій учнів 
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"Фільм"» дало змогу з’ясувати, що 22,4 % учнів 5–7 класів з 

експериментальної групи обрали для своїх фільмів такі соціально значущі 

теми: про громадянськість і патріотизм справжніх українців, про історію 

України та інших країн, про подвиг тощо. В результатах опитування за цією 

методикою учнів 5–7 класів, які входили до складу контрольної групи, 

принципових змін зафіксовано не було.  

Як було визначено за даними, отриманими під час використання  

методики «Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)», в учнів 

експериментальної групи відбулися значущі зміни в системі основних 

життєвих цілей-цінностей, більшість з яких відносились до таких сфер 

прояву цінностей: служіння людям, розвиток демократії в суспільстві, 

збагачення власної духовної культури тощо.  

Зокрема, до типових відповідей  школярів відносились відповіді такого 

типу: «Я неодмінно повинен внести в майбутньому свій вагомий внесок у 

долю своєї Батьківщини», «Я неодмінно повинен стати гідним громадянином 

України», «Жахливо, коли в ХХІ столітті в Україні ледь не щодня від куль і 

снарядів гинуть військові й цивільні люди», «Я не можу терпіти, коли для 

людини матеріальні цінності мають більшу значущість, ніж духовні».  

На відміну від школярів експериментальної групи, у двох третин учнів 

контрольної групи багато обраних цінностей відносились до групи 

егоїстичних, відображаючи такі сфери їх прояву: почуття задоволення, 

популярність, матеріальний успіх тощо. 

На контрольному етапі застосовувалась також методика В. Сопова і 

Л. Карпушіної «Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків». Зокрема, як  

свідчать результати діагностики ціннісних орієнтацій школярів за шкалою 

«Пізнання як цінність», 21,1 % учнів 8 і 9 класів з експериментальної групи 

виявили виражену потребу в пізнанні, прикладанні активних зусиль в 

навчальній діяльності, сприйняття освіти як особистісної цінності. У 

контрольній групі таких студентів було 15,2 %.  
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На основі аналізу даних діагностики за шкалою «Я-цінність» 

визначено, що 24,7 % учнів експериментальної групи проявляли стійкий 

інтерес до себе як до особистості й індивідуальності, демонстрували 

прагнення до самопізнання, усвідомлення власних почуттів і вчинків, 

упевненість у власних силах. У контрольній групі таких учнів було 15,6 %.  

Як установлено за шкалою «Інший – цінність», 23,5 % учнів  

експериментальної групи намагалися розбудовувати відносини з іншими 

людьми на засадах взаємоповаги та толерантності, були здатні швидко о 

встановлювати комунікативні контакти зі своїми ровесниками та іншими 

людьми. У контрольній групі таких учнів було 14,3  %.  

За шкалою «Суспільно корисна діяльність» визначено, що на 

контрольному етапі експерименту 18,3 % учнів експериментальної групи 

орієнтувались на суспільну значимість виконуваного справи, проявляли 

інтерес до участі в суспільно корисній праці, прагнути приносити користь 

іншим людям. У контрольній груп таких школярів було 11,1 %. 

Щодо шкали «Відповідальність як цінність» зазначимо, що майже 

19,4 % учнів експериментальної групи не тільки сприймали відповідальність 

як важливу для себе якість, але намагались проявляти її в навчальній 

діяльності, демонстрували інтернальний контроль власної поведінки. У 

контрольній групі таких учнів було тільки 12,9 %.  

На підставі підсумування отриманих результатів були отримані 

загальні дані про характер ціннісного ставлення учнів до ключових 

компетентностей та процесу їх опанування. Ці дані представлено в таблиці 

5.11.  

Отже, на цьому етапі експериментальної роботи в експериментальній 

групі, на відміну від контрольної, відбувались значні позитивні зрушення 

вказаного показника.    
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Таблиця 5.11 

Дані констатувального етапу експерименту про характер ціннісного 

ставлення учнів до ключових компетентностей (у %)    

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

стійке 

позитивне 

ставлення  

індиферентне 

ставлення   

негативне 

ставлення  

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 23,3 70,8 5,9 

КГ 14,2 75,6 10,2 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 21,5 72,2 6,3 

КГ 15,7 73,1 11,2 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 20,8 71,8 7,4 

КГ 14,7 72,8 12,5 

4 Спілкування державною                    

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 21,4 71,9 6,7 

КГ 17,5 71,3 11,2 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 19,7 72,5 7,8 

КГ 15,5 71,3 13,2 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 25,8 67,7 6,5 

КГ 20,7 69,0 10,3 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 23,5 66,3 10,2 

КГ 18,0 67,7 14,3 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 25,6 63,1 11,3 

КГ 22,3 66,2 11,5 

9 Основні компетентності в 

галузі природничих наук і 

технологій 

ЕГ 17,6 67,0 15,4 

КГ 15,5 58,9 15,6 

10 Математична компетентність ЕГ 17,3 66,6 16,1 

КГ 15,3 68,4 16,3 

 

Під час реалізація на контрольному етапі експерименту третього  

завдання проводилася діагностика стану сформованості в учнів 

експериментальної й контрольної груп знань як складників визначених 

ключових компетентностей. На основі узагальнення відповідних результатів   

анкетування, тестування, вивчення продуктів навчальної діяльності учнів 

були отримані відповідні дані, які знайшли відображення в таблиці 5.12. 

Варто відзначити, що в експериментальній групі, у порівнянні з 

контрольною груповою, спостерігалась більш інтенсивна позитивні динаміка 

в кількості  учнів, в яких визначені знання характеризувались системністю, 

повнотою і  гнучкістю.       
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Таблиця 5.12 

Дані контрольного  етапу експерименту про сформованість в учнів знань 

як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

системні, 

повні,  

гнучкі 

знання  

несистемні, 

неповні, 

негнучкі 

знання     

знання 

майже не 

сформовані   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 20,4 70,2 9,4 

КГ 12,6 67,1 20,3 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 18,1 71,4 10,5 

КГ 13,8 65,9 20,3 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 18,4 61,1 20,5 

КГ 12,4 58,0 29,6                          

4 Спілкування державною                   

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 19,5 71,8 8,7 

КГ 15,6 67,9 16,5 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 17,3  71,2 11,5 

КГ 13,6 68,7 17,7 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 24,6 68,5 6,9 

КГ 20,4                                                                                             64,3 15,3 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 21,4 61,9 16,7 

КГ 19,3 57,3 23,4                                                                                    

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 24,7 69,4 5,9 

КГ 20,3 66,0 13,7 

9 Основні компетентності в 

галузі природничих наук і 

технологій 

ЕГ 15,7 67,3 17,0 

КГ 12,4 63,5 24,1 

10 Математична компетентність ЕГ 15,6 65,2 19,2 

КГ 13,3 62,4 24,3 

 

Виконання четвертого завдання на контрольному етапі експерименту 

забезпечувала визначення стану сформованості в учнів обох груп умінь як 

компонентів ключових компетентностей. Як установлено в процесі 

спостереження, визначені групи вмінь були практично не сформовані в 

10,4 % школярів експериментальної групи та 17,9 % школярів контрольної 

групи. Схожі дані були отримані і під час проведення експертного 

оцінювання вказаного показника, відповідно до яких тільки біля 9 % учнів 

першої з указаних груп та приблизно в 16 % школярів другої групи 

практично не володіли відповідними вміннями.    
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На контрольному етапі експерименту застосовувалась також методика                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Виявлення комунікативних і організаторських схильностей (КОС)» 

В. Синявського й Б. Федоришина. За отриманими за цією методикою даними 

було визначено, що в експериментальній групі на 18,3 % зменшилась 

кількість школярів, які відчували значні утруднення в процесі спілкування та 

під час виступу перед аудиторією, вони частіше стали проявляти ініціативну 

в спільній діяльності, відстоювати свою точку зору в дискусіях. Як 

установлено, у контрольній групі кількість таких школярів знизилась тільки 

на 8,1 %.  

Загальні дані контрольного етапу експерименту про сформованість в 

учнів умінь як складників ключових компетентностей представлено в  

таблиці 5.13.  

Таблиця 5.13 

Дані контрольного етапу експерименту про сформованість в учнів умінь 

як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

регулярно 

проявляють  

проявляють 

епізодично    

майже не 

проявляють   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 19,3 72,4 8,3 

КГ 11,3 69,0 19,7 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 17,4 72,8 9,8 

КГ 12,5 67,6 19,9 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 17,6 63,1 19,3 

КГ 11,7 59,1 29,2                          

4 Спілкування державною                      

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 18,6 73,5 7,9 

КГ 14,5 70,1 15,4 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 16,4 73,5 10,1 

КГ 12,2 71,5 16,3 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 23,3 71,4 5,3 

КГ 18,3 67,7 14,0 

7 Екологічна грамотність і 
здоровий спосіб життя 

ЕГ 20,8 64,9 14,3 

КГ 18,1 57,6 24,3 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 23,6 71,7 4,7 

КГ 19,2 69,0 11,8 

9 Основні компетентності в 

галузі природничих наук і 

технологій 

ЕГ 14,6 68,1 17,3 

КГ 11,5 63,9 24,6 
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Продовж. табл. 5.13 

1 2 3 4 5 6 

10 Математична компетентність ЕГ 14,3 66,4 19,3 

КГ 12,2 62,7 25,1 

 

Згідно з п’ятим сформульованим завданням експерименту визначався 

характер сформованості в учнів визначених особистісних якостей, що 

входять до  складу ключових компетентностей. Зокрема, шляхом проведення 

спостережень, анкетувань, здійснення аналізу продуктів навчальної 

діяльності учнів було визначено, що на контрольному етапі 

експериментальної роботи  кількість учнів, які визначені  особистісні якості 

проявляли практично в усіх ситуаціях навчальної діяльності, в 

експериментальній групі зросла приблизно на 8,5 %, а у контрольній – тільки 

на 4,1 %. Схожі результати були  отримані і під час оцінювання даного 

показника групою незалежних експертів. За їхніми висновками, на 

контрольному етапі експерименту вже 20,8 % учнів експериментальної групи 

та 12,1 % учнів контрольної групи характеризувались стійким проявом 

зазначених якостей. 

Стосовно результатів застосування експериментальної роботи 

методики «Діагностика комунікативної соціальної компетентності (КСК)» 

зазначимо, що на контрольному етапі експерименту високу емоційну 

стійкість було виявлено у 17,6 % учнів експериментальної групи та 14,6 % 

учнів контрольної групи, висока чутливість – у 15,2  % учнів 

експериментальної групи та в 11,3 % учнів контрольної групи, розвинена  

здатність до самоконтролю – у  16,8 % учнів експериментальної групи 

та  11,3 % учнів контрольної групи, яскраво вражена життєрадісність – у 

20,5 % учнів експериментальної групи та 18,4 % учнів контрольної групи.  

Отже, в експериментальній групі протягом експерименту відбулись більш 

інтенсивні зміни у вказаному параметрі, ніж у контрольній групі. Варто 

також зазначити, що в експериментальній групи на вказаному етапі 

експериментальної роботи не були виявлені учні, які проявляли схильності 
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до асоціальної поведінки. У контрольній групі така схильність була  

притаманна  1,9 %  школярів.  

Узагальнені дані контрольного етапу експерименту про сформованість 

в учнів особистісних якостей, що входять до структури  ключових 

компетентностей, відображено в таблиці 5.14.  

Таблиця 5.14 

Дані контрольного етапу експерименту про сформованість в учнів 

особистісних якостей як складників ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

проявляють 

регулярно  

проявляють 

час від часу     

майже не 

проявляють   

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 19,6 72,0 8,4 

КГ 12,7 67,2 20,1 

2 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

ЕГ 17,7 72,6 9,7 

КГ 12,3 68,0 19,7 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 17,8 64,1 18,1 

КГ 12,5 58,5 29,0                          

4 Спілкування державною                        

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 18,7 69,2 12,1 

КГ 14,6 69,6 15,8 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 16,7 71,0 12,3 

КГ 12,4 71,3 16,3 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 23,7 70,7 5,6 

КГ 18,1 66,8 15,1 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 20,9 65,0 14,1 

КГ 18,2 57,4 24,4 

8 Ініціативність і 

підприємливість 

ЕГ 23,7 71,5 4,8 

КГ 19,0 69,3 11,7 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 14,8 68,1 17,1 

КГ 12,4 63,1 24,5 

10 Математична компетентність ЕГ 14,2 66,2 19,6 

КГ 12,1 62,6 25,3 

 

Згідно з шостим завданням, визначався ступінь адекватності 

самооцінки учнями сформованості визначених особистісних якостей. Для 

цього самооцінки цих якостей школярами порівнюватися з відповідними 

оцінками незалежних експертів, а на цій підставі формулювався висновок 

про те, чи є самооцінка учня адекватною, завищеною чи заниженою. Так, 

результати діагностики дозволили з’ясувати, що адекватною самооцінка 
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сформованості зазначених особистісних якостей є приблизно в половині 

учнів експериментальної групи та в третині учнів контрольної групи. 

Варто також зазначити, що на контрольному етапі експерименту 

використовувалась методика А. Реана «Вивчення самооцінки за допомогою 

процедури ранжування».  Як було встановлено за результатами застосування 

цієї методики, на цьому етапі адекватну самооцінку наведених у списку 

методики якостей продемонстрували 50,7 % учнів експериментальної групи 

та тільки 22,3 % учнів контрольної групи. Узагальнені дані констатувального 

етапу експерименту про ступінь адекватності самооцінки учнями визначених 

особистісних якостей наведено в таблиці  5.15. 

Таблиця 5.15 

Дані контрольного експерименту про ступінь адекватності самооцінки 

учнями визначених особистісних якостей як компонентів ключових 

компетентностей (у %)  

№ 

за

/п 

Ключові компетентності  Гру-

па 

Констатувальний етап 

адекватна 

самооцінка   

завищена 

самооцінка     

занижена 

самооцінка    

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 58,6 25,7 15,7 

КГ 32,7 36,9 30,4 

2 Обізнаність та самовираження у 

сфері культури 

ЕГ 59,4 24,2 16,4 

КГ 31,9 36,4 31,7 

3 Уміння вчитися впродовж життя ЕГ 56,5 25,7 17,8 

КГ 30,2 37,3 32,5 

4 Спілкування державною                          

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 58,4  25,9 15,7 

КГ 32,2 37,0 30,8 

5 Спілкування іноземними мовами ЕГ 57,7 25,2 17,1 

КГ 39,8 28,8 31,4 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 56,9 27,2 15,9 

КГ 30,1 37,3 32,6 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 50,4 31,5 18,1 

КГ 30,5 38,5 31,0 

8 Ініціативність і підприємливість ЕГ 51,7 30,4 17,9 

КГ 29,4 38,3 32,3 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 50,8 32,0 17,2 

КГ 31,5 36,4 32,1 

10 Математична компетентність ЕГ 50,9 31,8 17,3 

КГ 31,6 36,2 32,2 
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На основі здійснення відповідних розрахунків було визначено загальні 

результати про рівень сформованості в учнів ключових компетентностей на 

контрольному етапі експерименту. Відповідні дані наведено в таблиці 5.16.  

Таблиця 5.16 

Підсумкові дані контрольного етапу експерименту про рівень 

сформованості в учнів ключових компетентностей (у %) 

№ 

за/

п 

Ключові компетентності  Група Констатувальний етап 

високий 

рівень   

середній 

рівень      

низький 

рівень     

1 2 3 4 5 6 

1 Соціальна та громадянська 

компетентності 

ЕГ 20,3 69,9 9,8 

КГ 12,9 66,7 20,4 

2 Обізнаність та самовираження у 

сфері культури 

ЕГ 18,9 70,6 10,5 

КГ 13,1 66,0 20,9 

3 Уміння вчитися впродовж 

життя 

ЕГ 18,1 71,7 10,2 

КГ 12,2 66,4 21,4 

4 Спілкування державною               

(і рідною в разі відмінності) 

мовою; 

ЕГ 19,8 71,8 8,4 

КГ 15,4 68,6 16,0 

5 Спілкування іноземними 

мовами 

ЕГ 17,2 71,8 11,0 

КГ 13,9 68,2 17,9 

6 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

ЕГ 24,5 69,6 5,9 

КГ 19,9 65,2 14,9 

7 Екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя 

ЕГ 18,4 63,2 15,7 

КГ 24,3 50,7 25,0 

8 Ініціативність і підприємливість ЕГ 24,6 70,8 4,6 

КГ 20,8 66,5 12,7 

9 Основні компетентності в галузі 

природничих наук і технологій 

ЕГ 15,9 65,8 18,3 

КГ 12,5 62,5 25,0 

10 Математична компетентність ЕГ 15,4 63,7 20,9 

КГ 13,7 60,0 26,3 

 

Слід також зазначити, що отримані дані про рівні сформованості 

ключових компетентностей в учнів обох груп на констатувальному й 

контрольному етапах експерименту в наочній формі представлено на 

створених нижче діаграмах (рис. 5.1 і 5.2). 
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Рис. 5.1 Підсумкові дані констатувального етапу експерименту про 

рівень сформованості ключових компетентностей в учнів 

експериментальної і контрольної груп (у %) 
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Рис. 5.2 Підсумкові дані контрольного етапу експерименту про 

рівень сформованості ключових компетентностей в учнів 

експериментальної і контрольної груп (у %) 
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Як засвідчують наведені в таблиці 1 узагальнені дані 

експериментальної роботи, в учнів експериментальних груп було зафіксовано 

більш суттєві позитивні зміни у рівні сформованості вказаних ключових 

компетентностей, ніж в учнів контрольних груп. Це є підставою для 

висновку про правильність сформульованої гіпотези. 

Вірогідність результатів проведеного експерименту перевірялась  

доведено за допомогою розрахування критеріїв Пірсона та t-Стьюдента, що 

передбачало використання відповідних формул.  

Так, застосування критерію Пірсона вимагало формулювання  нульової 

й альтернативної гіпотези для перевірки виявлених відмінностей у рівнях 

сформованості кожної ключової компетентності в учнів експериментальної і  

контрольної груп. При цьому за гіпотезою Н0, рівні сформованості обраної 

ключової компетентності в учнів  обох груп принципово не відрізняються. За 

гіпотезою Н1, рівні сформованості цієї компетентності в учнів обох груп  

суттєво відрізняються. У нашій ситуації визначені параметри мали три 

величини: високий, середній, низький (с = 3). Значення статистики Тексп 

розраховувалися  за формулою:  

 

 




3

1 21
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21
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i ii

ii
експ

QQ

QNQN

NN
T   (5.1) [9] ,  

де 1N  – кількість учнів експериментальної групи,  2N  – кількість 

студентів контрольної групи;  iQ1  і iQ2  – кількість учнів у відповідній групі, 

де рівень сформованості обраної ключової компетентності відповідав 

високому (i = 1),  середньому (i = 2) чи низькому (i = 3) рівню. 

Формувала t-Стьюдента для незалежних виборок має такий вигляд: 

                                   (5.2) [9] , 

 де  – середнє арифметичне першої виборки;  – середнє 

арифметичне другої виборки;   – стандартне відхилення першої вибірки;              
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 – стандартне відхилення другої вибірки;   – об’єм першої виборки;  – 

об’єм другох виборки.  

З таблиці знайдено, що tкр =3,182. Також проводилиьс аналогічні 

міркування стосовно Н0  і Н1. 

Ураховуючи громіздкість математичних розрахунків критеріїв Пірсона 

та t-Стьюдента, ці розрахунки наведені в додатку Н.  

Інтепретуючи отримані результати, можна зробити загальний висновок 

про статистичну достовірність результатів сформованості в учнів 

експериментальних груп усіх ключових компетентностей, крім основних 

компетентностей у галузі природничих наук і технологій та математичної 

компетентності.    

 

Висновки до розділу 5 

У розділу висвітлено загальні питання підготовки та проведення 

педагогічного експерименту, проаналізовано перебіг процесу реалізації 

системи формування вказаних компетентностей в інтелектуально здібних 

учнів середніх класів у процесі навчання суспільствознавчих предметів, 

проаналізовано результати експериментальної роботи. 

З метою перевірки висунутої в дослідженні гіпотези було організовано 

педагогічний експеримент, що тривав упродовж 2016–2018 р. на базі таких 

закладів загальної середньої освіти: Харківської загальноосвітньої школи 

№ 142, Харківської гімназії № 14, Харківської гімназії № 169, Харківської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 11, Луцької загальноосвітньої школи № 2, Рівненського 

навчально-виховного комплексу № 12. Для участі в експерименті було 

створено експериментальну (346 учнів) та контрольну (339 учнів) групи. В 

експерименті брали участь також 12 учителів суспільствознавчих предметів. 

Експеримент охоплював вивчення учнями 5–9 класів  цикл 

суспільствознавчих предметів («Вступ до історії», «Всесвітня історія», 
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«Історія України», «Основи правознавства», «Навчаємося разом», «Основи 

самоменеджменту»).  

Експеримент відбувався за трьома традиційними етапами: 

констатувальний, формувальний і контрольний. Так, на першому його етапі 

визначався вихідний рівень сформованості ключових компетентностей в 

учнів обох груп. Як було визначено, на констатувальному етапі в учнів 

експериментальної й контрольної груп рівні сформованості ключових 

компетентностей принципово не відрізнялися та в цілому не відповідали 

сучасним вимогам.   

На формувальному етапі експерименту в експериментальній групі 

впроваджувалася розроблена система формування в інтелектуально здібних 

учнів ключових компетентностей у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів. При цьому освітній процес у межах проведення експерименту 

реалізовувався відповідно до визначених у концептуально-цільовому блоці 

системи теоретико-методологічних засад і спрямовувався на досягнення 

сформульованої в ньому мети та виконання поставлених завдань. 

Формування ключових компетентностей у високоздібних учнів передбачало 

комплексне засвоєння ними змісту наведених у структурно-змістовому блоці 

системи компонентів цих компетентностей. 

Відповідно до формувально-функціонального блоку розробленої 

системи, процес формування ключових компетентностей в інтелектуально 

здібних учнів основної школи у процесі навчання суспільствознавчих 

предметів здійснювався за такими етапами: організаційно-мотиваційний, 

дієво-процесуальний і контрольно-коригувальний. Так, перший із цих етапів 

був пов’язаний зі створенням необхідних методичних і навчальних 

матеріалів, проведенням із учнями відповідної категорії цілеспрямованої 

роботи, спрямованої на розвиток у них зацікавленості й позитивного 

ціннісного ставлення до цих компетентностей, мотивів до оволодіння ними. 

На цьому етапі технології була реалізована перша визначена педагогічна 
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умова – забезпечено спеціальну підготовку вчителів суспільствознавчих 

предметів до формування ключових компетентностей інтелектуально здібних 

учнів основної школи. 

Дієво-процесуальний етап розробленої технології спрямувався на  

комплексне формування в інтелектуально здібних школярів знань, умінь та 

особистісних якостей, що входять до складу визначених ключових 

компетентностей. Також на цьому етапі технології було реалізовано другу 

визначену педагогічну умову формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів, а саме активне застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування в них цих 

компетентностей. 

Контрольно-коригувальний етап технології формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи під час 

навчання суспільствознавчих предметів передбачав визначення рівня 

сформованості в них цих компетентностей та за потреби внесення в освітній 

процес необхідних змін. На вказаному етапі технології реалізовувалася третя 

з-поміж визначених педагогічних умов, а саме було забезпечено залучення 

інтелектуально здібних учнів основної школи до здійснення ними 

самомоніторингу сформованості ключових компетентностей.  

Як засвідчують узагальнені дані експериментальної роботи, в учнів 

експериментальних груп було зафіксовано більш суттєві позитивні зміни у 

рівні сформованості вказаних ключових компетентностей, ніж в учнів 

контрольних груп. Це є підставою для висновку про правильність 

сформульованої гіпотези. Вірогідність результатів експериментальної роботи 

доведена засобами математичної статистики з використанням критеріїв 

Пірсона та Стьюдента. Водночас цими засобами не підтверджено 

статистичну достовірність результатів сформованості в учнів 

експериментальних груп основних компетентностей у галузі природничих 



532 
 

 

наук і технологій та математичної компетентності.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нове розв’язання проблеми формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів. Узагальнення результатів 

теоретичного пошуку й експериментальної роботи стало підставою для таких 

висновків:  

1. На основі проведення ретроспективного аналізу з’ясовано, що ідеї 

щодо необхідності врахування індивідуальних здібностей школярів у процесі 

навчання висловлювали ще в давні часи. Доробки учених різних часів 

заклали фундамент для подальшого розвитку теорії навчання високоздібних 

учнів. Зокрема для подальших наукових розвідок у пригоді стали такі 

положення науковців: інтелектуальні здібності є особливими динамічними 

утвореннями, розвиток інтелектуальних здібностей школярів нерозривно 

пов’язаний з іншими сферами їхнього особистісного становлення, 

підвищенню якості формування здібностей особистості сприяє використання 

спеціально створених моделей, успішність навчання, виховання й розвитку 

інтелектуальних здібностей школярів забезпечується педагогічно грамотною 

підтримкою з боку вчителів.  

На основі аналізу сучасної наукової літератури визначено, що 

здібності – це індивідуально-психічні особливості людини, які відповідають 

вимогам певної діяльності та є умовою її успішного виконання. При цьому 

рівні розвиненості здібностей особистості укладаються в таку ієрархічну 

послідовність: здібності – обдарованість – талант – геніальність. У 

дослідженні доведено, що серед різних груп здібностей особливе місце 

посідають інтелектуальні. У дисертації під інтелектуальними здібностями 

маються на увазі розумові особливості людини, що дають їй змогу успішно 

вирішувати різні інтелектуальні завдання, тобто знаходити, опрацьовувати, 

аналізувати й усвідомлено оцінювати інформацію з різних джерел, а на цій 
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підставі ухвалювати добре обдумані рішення та реалізувати їх на практиці.  

2. Під час наукового пошуку з’ясовано, що компетентність – 

особистісне утворення, яке становить собою поєднання теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, відповідних мотивів, особистісних цінностей і 

якостей людини та забезпечує її спроможність до виконання певної 

діяльності. Провідну роль у моделі компетентнісно орієнтованої освіти 

відіграють ключові компетентності, до яких належать такі: спілкування 

державною (і рідною в разі відмінності) мовою; компетентності в галузі 

природничих наук і технологій; інформаційно-цифрова компетентність; 

уміння вчитися впродовж життя; спілкування іноземними мовами; 

математична компетентність; ініціативність і підприємливість; обізнаність та 

самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здоровий спосіб 

життя; соціальна та громадянська компетентності. Означені компетентності 

мають найбільш інтегрований характер і проявляються в різних сферах 

життєдіяльності сучасної людини, тому важливо забезпечити їх оволодіння 

інтелектуально здібними учнями основної школи.  

Також установлено, що будь-яка компетентність становить собою 

інтегративне поєднання таких компонентів: мотиваційно-цільового (охоплює 

мотиви щодо оволодіння відповідною діяльністю та цілі, послідовне 

досягнення яких забезпечує здобування очікуваного результату діяльності), 

когнітивно-процесуального (інтегративна сукупність знань і вмінь, 

необхідних для результативного виконання поставлених завдань на підставі 

визначення різних можливих варіантів дій і виділення з-поміж них 

оптимальних для конкретної ситуації), особистісно-ціннісного 

(сформованість у суб’єкта діяльності особистісних якостей і цінностей, 

необхідних для її успішного виконання). 

3. Розкрито специфіку формування ключових компетентностей у 

високоздібних учнів основної школи під час вивчення предметів 

суспільствознавчого циклу, яка зумовлена педагогічними можливостями цих 
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предметів (охоплення різних аспектів життєдіяльності сучасного суспільства; 

співіснування різних поглядів щодо інтерпретації соціальних явищ, 

історичних подій, культурних фактів; спонукання школярів не тільки до 

оволодіння об’єктивною інформацією про різні соціогуманітарні об’єкти, але 

й до самостійного відпрацювання власного суб’єктивного ставлення до них), 

віковими особливостями високоздібних учнів (у молодших підлітків – 

підвищена збудливість, емоційна нестабільність, активне формування нового 

рівня мислення; у старших підлітків – зростання інтелектуальної активності, 

самостійності, відповідальності) та їхніми типовими ознаками (швидкість і 

оригінальність мислення, пізнавальна активність, стійкість уваги).  

4. Схарактеризовано теоретичні й методологічні засади дослідження 

формування ключових компетентностей у високоздібних школярів 5-9 класів 

під час вивчення предметів суспільствознавчого циклу, що дало можливість 

визначити мету, завдання, зміст, методи, засоби, форми, технологію 

реалізації зазначеного процесу, механізм оцінювання отриманих результатів 

та за необхідності коригування перебігу процесу. Визначено, що в основі 

методології дослідження лежать такі підходи: системно-синергетичний, 

особистісно-діяльнісний, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічний та 

партисипативний. 

5. Теоретично обґрунтовано й розроблено систему формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів, що складається з 

концептуально-цільового, структурно-змістового, формувально-

функціонального та критерійно-результативного блоків. Конкретизовано 

основні функції цієї системи: мотиваційна, соціалізаційна, ціннісно-

орієнтовна, навчальна, виховна, прогностична, управлінська, науково-

дослідна, інформаційна, методична, технологічна, контрольно-коригувальна. 

Концептуально-цільовий блок системи формування ключових 

компетентностей у високоздібних школярів середніх класів під час навчання 
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суспільствознавчих предметів відображає науково-методологічні підходи до 

здійснення дослідження, функції розробленої системи, мету, завдання й 

принципи реалізації процесу формування відповідних компетентностей в 

учнів зазначеного контингенту в процесі вивчення вказаних предметів. 

Структурно-змістовий блок розробленої системи містить у собі сукупність 

ключових компетентностей, які мають засвоїти інтелектуально здібні учні 

основної школи під час вивчання суспільствознавчих предметів, а також 

визначає сукупність і зміст цих компетентностей.  

Формувально-функціональний блок системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів охоплює технологію формування 

цих компетентностей (організаційно-мотиваційний, дієво-процесуальний, 

контрольно-коригувальний етапи), відповідний педагогічний інструментарій 

(методи, форми, засоби навчання), а також теоретично обґрунтовані 

педагогічні умови, що сприяють успішній реалізації цього процесу 

(забезпечення спеціальної підготовки учителів суспільствознавчих предметів 

до формування ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів 

основної школи; активне застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування ключових 

компетентностей учнів; залучення інтелектуально здібних учнів основної 

школи до здійснення ними самомоніторингу сформованості ключових 

компетентностей). Діагностично-результативний блок системи формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів охоплює критерії й 

показники, рівні сформованості в школярів цих компетентностей, а також 

очікуваний результат реалізації розробленої системи. 

Експериментальна перевірка розробленої системи формування 

ключових компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у 

процесі навчання суспільствознавчих предметів довела її ефективність. Так, 
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кількість учнів із високим рівнем сформованості соціальної та громадянської 

компетентності в експериментальній групі зросла на 10,5 %, обізнаності та 

самовираження у сфері культури – на 9,9 %, умінь вчитися впродовж життя – 

на 9,4 %, спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою – на 

8,8 %, умінь спілкування іноземними мовами – на 7,9 %, інформаційно-

цифрової компетентності – на 8,7 %, екологічної грамотності та здорового 

способу життя – на 7,7 %, ініціативності й підприємливості – на 8,1 %, 

основних компетентностей у галузі природничих наук і технологій – на 

6,7 %, математичної компетентності – на 6,0 %. В учнів контрольної групи 

зміни в рівнях сформованості відповідних компетентностей мали такий 

вигляд: +3,0 %; +3,9 %; +3,6 %; +4,0 %; +3,8 %; +4,2 %; +4,6 %; +4,0 %; 

+3,1 %; +4,1 %. У свою чергу зменшення кількості учнів із низьким рівнем 

сформованості ключових компетентностей в експериментальній групі 

відображають такі відповідні числа: -18,6 %; -17,4 %; -16,4 %; -15,4 %;                 

-11,3 %; -14,4 %; -15,6 %; -15,1 %; -12,4 %, -10,3 %, а в контрольній групі – 

такі: -7,8 %; -6,9 %; -5,0 %; -7,9 %; -4,5 %; -4,8 %; -7,1% ; -6,3%; -4,9 %;                     

-4,3 %. 

Результати обробки експериментальних даних обраними методами 

математичної статистики стали підставою для висновку про підтвердження 

правильності висунутої на початковому етапі дослідження гіпотези та про 

доцільність широкого впровадження розробленої системи в процес навчання 

інтелектуально здібних учнів основної школи. Водночас варто відзначити, 

що зміни в даних щодо сформованості в учнів основних компетентностей у 

галузі природничих наук і технологій та математичної компетентності не є 

статистично значущими.  

6. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи: 

мотиваційно-ціннісний (розвиненість мотивів щодо оволодіння 

компетентністю, характер ціннісного ставлення до компетентності та 
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процесу її опанування); знаннєво-діяльнісний (сформованість знань і вмінь, 

що входять до складу визначеної ключової компетентності); особистісно-

рефлексивний (сформованість особистісних якостей, що потрібні для прояву 

відповідної ключової компетентності, адекватність самооцінки їх 

сформованості). На основі застосування відповідних критеріїв і показників 

було виділено високий, середній і низький рівень сформованості ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів основної школи. 

7. Для реалізації створеної системи формування ключових 

компетентностей інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів розроблено відповідне науково-

методичне та дидактичне забезпечення, а саме: комплект експериментальних 

навчальних посібників, комплекти навчальних завдань і вправ, збірники 

завдань для самостійної діяльності інтелектуально здібних учнів основної 

школи з предметів суспільствознавчого циклу; конкретні методичні 

рекомендації для учителів середніх класів на основі застосування 

сформульованих теоретичних положень і висновків дослідження.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Подальшого вивчення потребують питання формування ключових 

компетентностей в інтелектуально здібних учнів у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів у старшій школі, з’ясування можливостей 

формування цих компетентностей у високоздібних школярів під час 

вивчення інших визначених у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти освітніх галузей, визначення теоретико-

методологічних і методичних засад формування в обдарованих учнів 

предметних компетентностей. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Методика «Діагностика спрямованості навчальної мотивації» 

Т. Дубовицької  

 

Інструкція: «Прочитайте кожне висловлювання та визначте власне  

ставлення до навчального предмета, проставивши напроти номера 

висловлювання відповідну відповідь, використовуючи для цього 

запропоновані позначення: правильно (++); мабуть, правильно (+); мабуть, 

неправильно (-); неправильно (- -)».  

Опитувальник 

1. Вивчення даного навчального предмета дає можливість дізнатися 

багато важливої інформації для мене, проявити свої здібності. 

2. Цей навчальний предмет мені цікавий, і я хочу знати з даного 

предмета якомога більше. 

3. У вивченні вказаного предмета мені достатньо тих знань, які я 

отримую на заняттях. 

4. Навчальні заняття з даного предмета мені нецікаві, я їх виконую, бо 

цього вимагає вчитель. 

5. Труднощі, що виникають при вивченні даного предмета, роблять 

його для мене ще більш захоплюючим. 

6. При вивченні даного предмета, крім підручників і рекомендованої 

літератури, я самостійно читаю додаткову літературу. 

7. Вважаю, що складні теоретичні питання з цього предмета можна 

було б не вивчати. 

8. Якщо щось не виходить із даного предмета, намагаюся розібратися 

і дійти до суті справи. 
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9. На заняттях із даного предмета у мене буває такий стан, коли 

«зовсім не хочеться вчитися». 

10. Активно працюю і виконую завдання тільки під контролем 

вчителя. 

11. Матеріал, що вивчається з даного предмета, з цікавістю 

обговорюю у вільний час (на перерві, вдома) зі своїми однокласниками 

(друзями). 

12. Намагаюся самостійно виконувати завдання з цього предмета, не 

люблю, коли мені підказують або допомагають. 

13. По можливості намагаюся списати виконання завдань у товаришів 

або прошу когось виконати завдання за мене. 

14. Вважаю, що всі знання з даного предмета є цінними, тому 

потрібно знати з даного предмета якомога більше. 

15. Оцінка з цього предмета для мене важливіше, ніж знання. 

16. Якщо я погано підготовлений(-а) до уроку, то особливо не 

засмучуюся й не хвилююся. 

17. Мої інтереси і захоплення у вільний час пов’язані з даним 

предметом. 

18. Даний предмет насилу мені дається і мені доводиться змушувати 

себе виконувати навчальні завдання. 

19. Якщо через хворобу (або з інших причин) я пропускаю уроки з 

даного предмета, то мене це засмучує. 

20. Якби це було можливо, то я виключив(-ла) би даний предмет із 

розкладу (навчального плану). 
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Додаток Б 

Методика «Діагностика типології  мотивів навчання "Драбинка 

мотивів"» А. Божович та І. Маркової 

 

Інструкція: «Побудуємо драбинку, яка називається "Навіщо я вчуся". 

Прочитай, що написано на картках ("Навіщо школярі вчаться в школі"). Але 

нас цікавить, для чого вчишся саме ти, що для тебе найголовніше. Обери 

картку, яка найбільшою мірою відображає твою думку. Це буде перша 

сходинка. З решти карток знову вибери ту, де написано найголовніше, – це 

друга сходинка (поклади її нижче першої). Продовжуй далі будувати 

сходинки самостійно». 

Далі учням пропонуються на окремих картках такі 8 тверджень, які 

відповідають 4 пізнавальним і 4 соціальним мотивам: 

 

Я вчуся для того, щоб все знати. 

Я вчуся тому, що мені подобається процес навчання. 

Я вчуся для того, щоб отримувати хороші оцінки. 

Я вчуся для того, щоб навчитися самому вирішувати завдання. 

  

Я вчуся, щоб бути корисним людям. 

Я вчуся, щоб учитель був задоволений моїми успіхами. 

Я вчуся, щоб своїми успіхами радувати батьків. 

Я вчуся, щоб за мої успіхи мене поважали товариші. 
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Додаток В 

Методика «Визначення структури навчальної мотивації» Г. Карпової 

 

Інструкція: «Оціни за 3-бальною шкалою, наскільки є значущими для 

тебе причини, через які ти вчишся в школі (0 балів – причина майже не має 

значення, 1 бал – причина частково значуща, 2 бали – причина помітно 

значуща, 3 бали – причина дуже значуща)». 

Опитувальник 

1. Щоб я добре вчив(-ла) предмет, мені повинен подобатися вчитель. 

2. Мені дуже подобається вчитися, розширювати свої знання про 

світ. 

3. Спілкуватися з друзями, з компанією в школі набагато цікавіше, 

ніж сидіти на уроках, вчитися. 

4. Для мене дуже важливо отримати гарну оцінку. 

5. Усе, що я роблю, я роблю добре – це моя позиція. 

6. Знання допомагають розвинути розум і кмітливість. 

7. Якщо ти учень (учениця), то маєш обов’язок вчитися добре. 

8. Якщо на уроці панує обстановка недоброзичливості, надмірної 

суворості, у мене зникає будь-яке бажання вчитися. 

9. Я відчуваю інтерес тільки до окремих предметів. 

10. Вважаю, що успіх у навчанні – важлива основа для поваги й 

визнання серед однокласників. 

11. Доводиться вчитися, щоб уникнути обридлих повчань і нарікань із 

боку батьків і вчителів. 

12. Я відчуваю почуття задоволення, підйому, коли самостійно 

виконаю складне завдання, добре вивчу правило тощо.  

13. Хочу знати якомога більше, щоб стати цікавою, культурною 

людиною. 

14. Добре вчитися, не пропускати уроки – мій громадянський 

обов’язок на даному етапі мого життя. 

15. На уроці не люблю базікати й відволікатися, тому що для мене 

дуже важливо зрозуміти пояснення вчителя, правильно відповісти на його 

питання. 

16. Мені дуже подобається, якщо на уроці організовують спільну з 

іншими учнями роботу (у парі, команді). 

17. Я дуже чутливий(-а) до похвали вчителя, батьків за мої шкільні 

успіхи. 

18. Я вчуся добре, бо завжди прагну бути в числі кращих учнів.  

19. Я читаю, крім підручників, багато інших книжок (з історії, про 

спорт, природу тощо). 

20. Навчання в моєму віці – це найголовніша справа. 

21. У школі веселіше, цікавіше, ніж удома, у дворі. 
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Додаток Ґ 

Модифікова методика Д. Туліна «Вивчення ціннісних орієнтацій учнів 

5–6 класів "Фільм"» 

 

Інструкція: «Тобі пропонується зняти фільм. Необхідно обрати п’ять  

варіантів із запропонованих тем для його сюжету і розташувати їх у порядку 

черговості, про що ти хотів(-ла) би зняти фільми. Отже, про що він буде?» 

Бланк відповідей, із яких потрібно обрати тему: 

про ваш клас; 

про війну, військових; 

про лікарів; 

про себе; 

про дружбу; 

про подвиг; 

про казкові події; 

про щасливу родину; 

про історію України; 

про природу; 

про здоровий спосіб життя; 

про сучасні інформаційно-комунікативні технології; 

про екологію та здоровий спосіб життя; 

про рідну мову; 

про історію різних країн; 

про сучасний бізнес і успішних підприємців;   

про культурні досягнення; 

про громадянськість і патріотизм справжніх українців. 
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Додаток Д 

Методика «Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)» 

П. Іванова і Є. Колобової 

 

Інструкція: «Вам пропонується закінчити речення, початок 

кожного з яких написаний на виданому бланку. Вкрай важливо, щоб ці 

речення щиро відображали ваші думки».  

Бланк 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) _________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Жахливо, якщо ________________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 
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Додаток Е 

Методика «Діагностика ціннісних орієнтацій старших підлітків» 

В. Сопова та Л. Карпушиної 

 

Інструкція: «Шановні учні! Пропонуємо вам відповісти на 

питання анкети. З двох тверджень, позначених буквами «А» і «Б», оберіть те, 

яке вам найбільше подобається і краще узгоджується з вашою думкою. 

Поставте знак «+» навпроти того твердження, яке більшою мірою відповідає 

вашій точці зору».  

Опитувальник 

I 

1. А Я думаю, що вираз «вік живи – вік учись» неправильний. 

Б Вираз «вік живи — вік учись» я вважаю правильним. 

2. А Велика частина з того, що я роблю на заняттях у школі, приносить мені 

задоволення. 

Б Лише деякі з навчальних занять у школі по-справжньому мене радують. 

3. А Зусилля, яких потребує процес пізнання, занадто великі. 

Б Зусилля, яких потребує процес пізнання, варті того, бо приносять 

задоволення і приносять користь. 

4. А Я думаю, що сенс життя полягає в творчості й пізнанні. 

Б Навряд чи в творчості й пізнанні можна знайти сенс життя. 

5. А Однолітки, які виявляють підвищений інтерес до всього на світі, іноді 

викликають у мене роздратування. 

Б Однолітки, які виявляють підвищений інтерес до всього на світі, завжди 

викликають у мене симпатію. 

6. А Мені здається, що кожна людина повинна мати уявлення про основні 

закони природи й суспільства. 

Б Мені здається, що без знання основних законів буття багато людей можуть 

цілком обійтися. 

7. А На уроках мені найчастіше буває нудно. 

Б На уроках мені ніколи не буває нудно. 

2. А Я дуже захоплений навчанням у школі. 

Б Я не можу сказати, що дуже захоплений навчанням у школі. 

9. А Мені подобається вчитися в школі, навіть якщо часом у мене не все 

виходить. 

Б Мені не подобається вчитися в школі. 

10. А Якщо б була можливість вирішувати самостійно, я б заняття в школі 

відвідував(-ла) за своїм вибором. 

Б Я засмучуюся, коли через хворобу або з іншої поважної причини мені 

доводиться пропускати заняття в школі. 

II 

1. А Я відчуваю себе ніяково, коли мені говорять компліменти. 
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Б Я тішуся, коли мені говорять компліменти. 

2. А Я не можу сказати, що я собі подобаюся. 

Б Я собі подобаюся. 

3. А Я вірю в себе тоді, коли відчуваю, що здатен(-на) впоратися із 

проблемами, що виникають переді мною. 

Б Я вірю в себе навіть тоді, коли не можу впоратися зі своїми проблемами. 

4. А Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досяг. 

Б Моє почуття самоповаги лише незначною мірою залежить від моїх 

досягнень. 

1. А Іноді я соромлюся виявляти свої почуття. 

Б Я ніколи не соромлюся виявляти свої почуття. 

2. А Я завжди впевнений(-на) у собі. 

Б Не можу сказати, що я завжди впевнений(-а) у собі. 

7. А Самоаналіз завжди необхідний для людини. 

Б Зайве самокопання іноді має погані наслідки. 

8. А Мені завжди вдається керуватися в житті власними почуттями й 

бажаннями. 

Б Мені не часто вдається керуватися в житті власними почуттями й 

бажаннями. 

9. А Іноді мені важко бути щирим(-ою), навіть тоді, коли мені цього 

хочеться. 

Б Мені завжди вдається бути щирим(-ою). 

10. А Мені здається, що у мене є чимало позитивних якостей. 

Б Мені здається, що я не маю чим пишатися. 

III 

1. А Я думаю, що більшості людей можна довіряти. 

Б Думаю, що без гострої потреби людям довіряти не слід. 

1. А Люди рідко дратують мене. 

Б Люди часто дратують мене. 

2. А Більшість людей прагне вибирати легкий шлях у житті. 

Б Думаю, що більшість людей не схильна шукати легких шляхів у житті. 

4. А Заздрість властива тільки невдахам, які вважають, що доля до них 

несправедлива. 

Б Багато людей – заздрісні, хоча й намагаються це приховати. 

5. А Про людину ніколи не можна сказати з упевненістю, добра вона чи зла.  

Б Зазвичай оцінити людину дуже легко. 

6. А На мою думку, недоліки людей набагато помітніші, ніж їхні переваги. 

Б Переваги людини помітити набагато легше, ніж її недоліки.  

7. А Люди прагнуть розуміти і довіряти одне одному. 

Б Замикаючись у колі власних інтересів, люди не розуміють оточуючих. 

8. А Я проявляю свою прихильність до людини незалежно від того, чи є ця 

прихильність взаємною.  

Б Я не проявляю свою прихильність до людини, не будучи впевненим у 

тому, що ця прихильність є взаємною.  
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9. А Мені подобається більшість людей, яких я знаю. 

Б. Більшість людей, яких я знаю, мені не подобається. 

10. А У бесіді я приділяю максимум уваги до думки свого співрозмовника. 

Б У бесіді з іншою людиною я докладаю максимум зусиль до того, щоб моя 

точка зору була почута та прийнята. 

IV 

1. А Головне в житті – подобатися людям. 

Б Головне в житті – приносити користь людям. 

2. А Обираючи для себе заняття, я завжди прагну до того, щоб воно було 

суспільно значущим, корисним не тільки для мене, а й іншим. 

Б Людина повинна займатися перш за все тим, що їй цікаво.  

3. А Я можу робити що-небудь для інших, не вимагаючи, щоб вони це 

оцінили. 

Б Я вважаю, що маю право очікувати від людей правильної оцінки того, що я 

для них роблю. 

4. А Якщо вчитель звертається до мене з будь-яким проханням або 

дорученням, то я цьому радію й виконую із задоволенням. 

Б Додаткові доручення або прохання вчителя мене не радують, тому що це 

відволікає мене від інших цікавих для мене справ. 

5. А Мені подобається брати участь у суботниках або трудових десантах. 

Б Я засмучуюся, коли потрібно брати участь у суботниках або трудових 

десантах, бо це відволікає від важливих для мене справ. 

6. А Я завжди відчуваю активність, сильне прагнення до діяльності, значний 

запас енергії.   

Б Думаю, що надмірна активність і діловитість можуть нашкодити людині. 

7. А Люди, які завжди активні й діловиті, мене дратують.  

Б Мені подобаються активні, енергійні, ділові люди. 

8. А Низько оплачувана робота не може приносити задоволення.  

Б. Цікавий, творчий зміст роботи – сам по собі є нагородою.  

9. А Я вважаю за необхідне завжди дотримуватися правила «не гай часу 

дарма». 

Б Я не вважаю за необхідне завжди дотримуватися правила «не гай часу 

дарма». 

10. А Я прагну до того, щоб зробити для себе і оточуючих щось значне, і 

переживаю, якщо це не вдається.  

Б Я ніколи не переживаю через те, що не роблю нічого значущого для себе й 

оточуючих. 

V 

1. А У мене часто виникає потреба знайти обґрунтування своїм діям, які я 

здійснюю за власним бажанням.  

Б У мене ніколи не виникає потреби знайти обґрунтування своїм діям, які я 

здійснюю за власним бажанням. 

2. А Я намагаюся ставитися сумлінно до всього, що я роблю. 
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Б Я не занадто переживаю через те, що виконав якусь справа не дуже 

сумлінно. 

3. А Я вважаю, що люди повинні займатися самоаналізом. 

Б Я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі. 

4. А Здійснення моїх планів у майбутньому лише незначною мірою залежить 

від того, чи будуть у мене друзі. 

Б Здійснення моїх планів у майбутньому багато в чому залежить від того, чи 

будуть у мене друзі. 

5. А Я не засмучуюся, якщо з об’єктивних причин не вдається виконати будь-

які обіцянки, дані іншим людям. 

Б Мені буває дуже неприємно, якщо я порушив(-ла) обіцянку навіть із 

незалежних від мене причин. 

6. А Думаю, що благополуччя й успіх у шкільному навчанні можливі для 

мене тільки за активної допомоги та підтримки батьків. 

Б Думаю, що я повинен сам нести відповідальність за власні невдачі в школі. 

7. А Я виконаю завдання або доручення якісніше і краще, якщо буду знати, 

що мене контролюють. 

Б Я самостійно доведу доручену мені справу до кінця, якщо мене ніхто не 

контролює. 

8. А Можу впевнено сказати, що до навчання в школі я ставлюся  

відповідально. 

Б. Не можу сказати, що до навчання в школі я ставлюся відповідально.  

9. А Можу сказати, що у мене є почуття обов’язку. 

Б Не можу сказати, що я суворо дотримуюся принципів, які ґрунтуються на 

почутті обов'язку. 

10. А Я завжди відчуваю відповідальність за все, що трапляється в моєму 

житті. 

Б Іноді я думаю, що за багато подій, які трапляються в моєму житті, 

відповідальні ті люди, під впливом яких я став(-ла) такий(-ою), який(-а) я є. 
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Додаток Ж 

Методика «Виявлення комунікативних та організаторських 

схильностей» В. Синявського й Б. Федоришина 

 

Інструкція: «Запропонований вам тест містить 40 питань. Прочитайте 

їх та дайте відповіді на всі питання за допомогою бланка. На бланку 

надруковані номери питань. Якщо ваша відповідь на питання позитивна, 

тобто ви погоджуєтесь із тим, про що запитують, то на бланку напроти 

відповідного номера поставте знак «+». Якщо ваша відповідь негативна, 

тобто ви не погоджуєтесь, то напроти відповідного номера поставте знак «-». 

Слідкуйте, щоб номер питання і номер у бланку для відповідей співпадали».   

Опитувальник: 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із Ваших 

товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різними людьми? 

6. Чи подобається Вам брати участь у громадській роботі? 

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за 

якимось заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли якісь перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви 

відмовляєтеся від них? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас?  

10. Чи подобається Вам вигадувати й організовувати зі своїми товаришами 

ігри та розваги? 

11. Чи важко Вам вливатися в нову для Вас компанію? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на потім ті справи, які Ви мали б виконати 

сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до 

Вашого рішення? 

15. Чи важко Вам освоїтись у новому колективі? 

16. Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів із товаришами через 

невиконання ними своїх обов’язків, обіцянок? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкуватися з новою 

людиною? 

18. Чи часто Ви у вирішенні важливих проблем берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратують Вас люди, які оточують, чи виникає у Вас бажання побути 

на самоті? 

20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для Вас обстановці? 
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21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором’язливість, якщо 

доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитись із новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу, розв’язуючи питання, які зачіпають 

інтереси Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед малознайомих Вам 

людей? 

28. Чи правильно те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам легко внести пожвавлення в малознайому для 

Вас компанію? 

30. Чи берете Ви активну участь у суспільно-громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 

людей? 

32. Чи правильно, що Ви не прагнете наполягти на своїй думці або на 

рішенні, якщо його не відразу підтримали Ваші товариші? 

33. Чи почуваєтеся Ви невимушено, коли потрапляєте в незнайому для Вас 

компанію? 

34. Ви із задоволенням приступаєте до організації всіляких заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевнено і спокійно, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правильно, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість, спілкуючись із 

малознайомими Вам людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся у великій групі своїх 

товаришів? 
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Додаток З  

Методика «Діагностика комунікативної соціальної компетентності 

(КСК)» 

Інструкція: «Вам пропонується ряд питань і три варіанти відповідей на 

кожне з них (А, Б, В). Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді, що 

відображає Вашу точку зору, і поставте відповідну літеру в клітинці бланку 

для відповідей». 
Опитувальник 

1. Мені добре зрозуміла інструкція і я можу щиро відповісти на питання: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні  

2. Я волів(-ла) би знімати дачу: 

А) у жвавому дачному селищі; 

Б) не впевнений(-а); 

В) у відокремленому місці, в лісі. 

3. Я віддаю перевагу нескладній класичній музиці, ніж сучасним популярним мелодіям; 

А) правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) неправильно. 

4. На мою думку, цікавіше бути: 

А) інженером-конструктором; 

Б) не знаю; 

В) драматургом. 

5. Я досяг(-ла) би в житті набагато більшого, якби люди не були налаштовані проти мене: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

6. Люди були б щасливішими, якби більше часу проводили в товаристві своїх друзів: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

7. Будуючи плани на майбутнє, я часто розраховую на вдачу: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

8. Слово «лопата» так стосується слова «копати», як слово ніж» – слова:  

А) гострий; 

Б) різати; 

в) точити. 
9. Майже всі родичі добре до мене ставляться: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

10. Іноді якась нав’язлива думка не дає мені заснути: 

А) так, це правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 
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11. Я ніколи ні на кого не гніваюся: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

12. У разі однакової тривалості робочого дня й зарплати мені було б цікавіше працювати; 

А) столяром або кухарем; 

Б) не знаю, що обрати; 

В) офіціантом у гарному ресторані. 

13. Більшість знайомих вважають мене веселим співрозмовником: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

14. Я вважаю в школі за кращі: 

А) уроки музики (співу); 

Б) важко сказати; 

В) заняття в майстернях, ручна праця. 

15. Мені безумовно не щастить у житті: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

16. Коли я навчався(-лася) в 6–7 класах, я брав(-ла) участь у спортивному житті школи: 

А) дуже рідко; 

Б) час від часу; 

В) досить часто. 

17. Я підтримую вдома порядок і завжди знаю, що де лежить: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

18. Слово «втомлений» так стосується слова «робота», як слово «гордий» – слова: 

А) усмішка; 

Б) успіх; 

В) щасливий. 

19. Я поводжуся так, як прийнято в колі людей, серед яких я знаходжуся: 

А) так; 

Б ) не завжди; 

В) ні. 

20. У своєму житті я, як правило, досягаю тих цілей, які ставлю перед собою: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

21. Іноді я із задоволенням слухаю непристойні анекдоти: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

22. Якби мені довелося обирати, я волів(-ла) би бути: 

А) лісничим; 

Б) важко вибрати; 

В) учителем старших класів. 

23. Мені хотілося б ходити в кіно, на різні вистави й в інші місця, де можна розважитися: 

А) частіше, ніж один раз на тиждень (частіше, ніж більшість людей); 

Б) приблизно раз на тиждень (як більшість); 
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В) рідше, ніж один раз на тиждень (рідше, ніж більшість). 

24. Я добре орієнтуюся в незнайомій місцевості: легко можу сказати, де північ, південь, 

схід або захід: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

25. Я не ображаюся, коли люди наді мною жартують: 

А) так; 

Б) коли як; 

В) ні. 

26. Мне б хотілося працювати в окремій кімнаті, а не разом з іншими людьми: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

27. З багатьох питань я вважаю себе цілком зрілою людиною: 

А) це правильно; 

Б) невпевнений(-а); 

В) це неправильно. 

28. Яке з даних слів не підходить до двох інших: 

А) свічка; 

Б) місяць; 

В) лампа. 

29. Зазвичай люди неправильно розуміють мої вчинки: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

30. Мої друзі: 

А) мене ніколи не підводили; 

Б) зрідка підводили; 

В) досить часто підводили. 

31. Зазвичай я переходжу вулицю там, де мені зручно, а не там, де належить: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

32. Якби я зробив(-ла) корисний винахід, я волів(-ла) би: 

А) далі працювати над ним у лабораторії; 

Б ) важко визначити; 

В) подбати про його практичне використання. 

33. У мене безумовно менше друзів, ніж у більшості людей: 

А) так; 

Б) частково правильно;  

В) ні. 

34. Мені більше подобається читати: 

А) реалістичні описи гострих військових чи політичних конфліктів; 

Б) не знаю, що обрати; 

В) роман, що збуджує уяву й почуття. 

35. Моїй родині не подобається професія, яку я збираюся обрати після закінчення школи:  

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

36. Мені легше вирішити важкі питання або проблеми: 
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А) якщо я обговорю їх з іншими; 

Б) частково правильно; 

В) якщо обміркую їх на самоті. 

37. Виконуючи певну роботу, я не заспокоюся, поки не будуть враховані навіть 

найнезначніші деталі: 

А) правильно; 

Б) частково правильно;  

В) неправильно. 

38. Слово «подив» стосується слова «незвичайний», як слово «страх» – слова:  

А) хоробрий; 

Б) неспокійний; 

В) жахливий. 

39. Мене завжди обурює, коли кому-небудь спритно вдається уникнути заслуженого 

покарання: 

А) так; 

Б) по-різному; 

В) ні. 

40. Мені здається, що деякі люди не помічають або уникають мене, хоча не розумію, 

чому: 

А) правильно; 

Б) невпевнений(-а); 

В) неправильно. 

41. Ніколи в житті не доводилося порушувати обіцянку: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

42. Якби я працював у господарській сфері, мені було б цікаво: 

А) розмовляти із замовниками, клієнтами; 

Б) не знаю; 

В) вести звіти та іншу документацію. 

43. Я вважаю, що: 

А) треба жити за принципом: «Справі час, потісі година»; 

Б ) щось середнє між «А» і «В»; 

В) жити потрібно весело, особливо не переймаючись завтрашнім днем.  

44. Мені було б цікаво повністю поміняти сферу діяльності, яка мене захоплювала раніше: 

А) так; 

Б) невпевнений(-а); 

В) ні. 

45. Я вважаю, що моє життя в родині є не гіршим, ніж у більшості моїх знайомих: 

А) так; 

Б) важко сказати; 

В) ні. 

46. Мені неприємно, якщо люди вважають, що я занадто нестриманий(-а) і нехтую 

правилами пристойності: 

А) дуже; 

Б) трохи; 

В) зовсім не турбує . 

47. Бувають ситуації, коли важко втриматися від почуття жалю до самого(-ї) себе: 

А) часто; 

Б) іноді; 

В) ніколи. 
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48. Який із наступних дробів не підходить до двох інших? 

А) 3/7; 

Б) 3/9; 

В) 3/11. 

49. Я впевнений(-а), що про мене говорять за моєю спиною; 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

50. Коли люди поводяться нерозсудливо й нерозважливо: 

А) я ставлюся до цього спокійно; 

Б) ставлюся байдуже; 

В) відчуваю до них презирство. 

51. Іноді мені дуже хочеться вилаятися: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

52. У разі однакової зарплати я волів(-ла) би бути: 

А) адвокатом; 

Б) важко відповісти; 

В) штурманом або льотчиком. 

53. Мені приносить задоволення робити ризиковані вчинки тільки для забави: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

54. Я люблю музику: 

А) легку, живу; 

Б) різну; 

В) емоційно насичену, сентиментальну. 

 55. Найважче для мене – це впоратися із собою:  

 А) правильно;  

 Б) невпевнений(-а);  

 В) неправильно.  

 56. Я віддаю перевагу планувати свої справи самостійно, без стороннього втручання й 

чужих порад:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 57. Іноді почуття заздрості впливає на мої вчинки:  

 А) так;  

 Б) іноді;  

 В) ні.  

 58. Слово «розмір» так стосується слова «сума», як слово «нечесний» – слова:   

 А) в’язниця;  

 Б) грішний;  

 В) той, хто вкрав.  

 59. Батьки та інші члени сім’ї часто прискіпуються до мене:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 60. Коли я слухаю музику, а поруч голосно розмовляють:  

 А) це мені не заважає, я можу зосередитися;  
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 Б) правильно частково;  

 В) це псує мені задоволення і злить мене.  

 61. Часом мені приходять у голову такі погані думки, що про них краще не розповідати:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 62. Мені здається, цікавіше бути:  

 А) художником;  

 Б) не знаю, що вибрати;  

 В) директором театру або кіностудії.  

 63. Я волів(-ла) би одягатися швидше скромно, так, як усі, ніж помітно й оригінально:  

 А) згоден(-на);  

 Б) невпевнений(-а);  

 В) не згоден(-на).  

 64. Не завжди можна досягти чогось поступовими, помірними методами,  іноді необхідно 

прикласти силу:  

 А) згоден(-на);  

 Б) частково правильно;   

 В) не згоден(-на).  

65. Мені подобається навчатися в школі:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

66. Я краще засвоюю матеріал:  

А) читаючи добре написану книгу;  

Б) правильне щось середнє між «А» та «В»;  

В) беручи участь у колективному обговоренні.  

 67. Я віддаю перевагу тому, щоб діяти по-своєму, замість того щоб 

дотримуватися загальноприйнятих правил:  

А) згоден(-на);  

Б) невпевнений(-а);  

В) не згоден(-на).  

68. Літери АВ так стосуються літер ГВ, як літери СР — літер:  

А) ПЗ;  

Б) ОП;  

В) ТУ.  

69. Зазвичай я задоволений(-а) власною долею:   

А) так;  

Б) не знаю;  

В) ні.  

70. Коли настає час для здійснення того, що я заздалегідь планував(-ла) і чекав(-ла),  я 

іноді відчуваю себе не в змозі це зробити:  

А) згоден(-на);  

Б) частково згоден(-на);   

В) не згоден(-на).  

71. Не всі мої знайомі мені подобаються:  

А) так;  

Б) важко відповісти;  

В) ні.  

72. Якби мене попросили організувати збір грошей на подарунок кому-небудь або  брати 

участь в організації ювілейного торжества:  
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А) я погодився(-лася) б;  

Б) не знаю, що зробив(-ла) би;  

В) сказав(-ла) би, що, на жаль, дуже зайнятий(-а).  

73. Вечір, проведений за улюбленим заняттям, приваблює мене більше, ніж жвава 

вечірка:  

А) так;  

Б) не впевнений(-а);  

В) ні.  

74. Мене більше приваблює краса вірша, ніж краса і досконалість зброї:  

А) так;  

Б) невпевнений(-а);  

В) ні.   

75. У мене є більше причин чогось побоюватися, ніж у моїх знайомих:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

76. Працюючи над чимось, я волів(-ла) би робити це:  

 А) у колективі;  

 Б) не знаю, що вибрати;  

 В) самостійно.  

 77. Перш ніж висловити свою думку, я чекаю, поки повністю впевнюся у своїй правоті:  

 А) завжди;  

 Б) зазвичай;  

 В) тільки якщо це практично можливо.  

 78. Слово «кращий» так стосується слова «найгірший», як слово «повільний» – слова:  

А) швидкий;  

Б) найкращий;  

В) якнайшвидший.  

 79. Я здійснюю багато вчинків, про які потім шкодую:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 80. Зазвичай я можу зосереджено працювати, не звертаючи уваги на те, що люди навколо 

мене шумлять:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 81. Я ніколи не відкладаю на завтра те, що маю зробити сьогодні:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 82. У мене було:  

 А) дуже мало виборних посад;  

 Б) декілька;  

 В) багато виборних посад.  

 83.  Я проводжу багато вільного часу, розмовляючи з друзями про ті приємні події, які ми 

разом переживали колись:  

 А) так;  

 Б) частково;  

 В) ні.  
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 84. На вулиці я зупинюся, щоб подивитися швидше на роботу художника, ніж на вуличну 

сварку або дорожню пригоду:  

 А) так;  

 Б) невпевнений(-а);  

 В) ні.  

 85. Іноді мені дуже хотілося піти з дому:  

А) так;  

Б) невпевнений(-а);  

В) ні.  

86. Я волів(-ла) би жити тихо, як мені подобається, ніж бути предметом захоплення 

завдяки своїм друзям:  

А) так;  

Б) частково;  

В) ні.  

87. Розмовляючи, я схильний(-а):  

А) висловлювати свої думки відразу, як тільки вони приходять у голову;  

Б) діяти по-різному;  

В) спочатку треба добре подумати, а потім щось сказати.   

88. Яке з наступних поєднань знаків має продовжити цей ряд: ХООООХХОООХХХ? 

А) ОХХХ;  

Б) ООХХ;  

В) ХООО.  

89. Мені байдуже, що про мене думають інші:  

А) так;  

Б) частково;  

В) ні.  

90.У мене бувають такі хвилюючі сни, що я прокидаюся:  

А) часто;  

Б) зрідка;  

В) практично ніколи.  

91. Я кожен день прочитую всю газету:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

92. До Дня народження, до свят:  

А) я люблю робити подарунки;  

Б) важко відповісти;  

 В) вважаю, що купівля подарунків – це неприємний обов’язок.  

 93. Дуже не люблю бувати там, де ні з ким поговорити:  

 А) правильно;  

 Б) невпевнений(-а);  

 В) неправильно.  

 94. У школі я віддаю перевагу вивченню:  

А) української мови;  

Б) важко сказати;  

В) математики.  

95. Дехто затаїв злобу до мене:  

А) так;  

Б) не знаю;  

 В) ні.  

 96. Я охоче беру участь у громадському житті, у роботі різних комісій тощо:  
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 А) так;  

 Б) частково;  

 в) ні.  

 97. Я твердо переконаний(-на), що начальник може бути не завжди правий, але він завжди 

має змогу наполягти на виконанні свого рішення:  

 А) так;  

 Б) невпевнений(-а);  

 В) ні.  

 98. Яке з наступних слів не підходить до двох інших?  

А) який-небудь;  

Б) декілька;  

В) більша частина.  

 99. У веселій компанії мені буває незручно «клеїти дурня» разом з іншими:  

 А) так;  

 Б) буває по-різному;  

 В) ні.  

 100. Якщо я припустився(-лася) якоїсь помилки у колективі, то досить швидко забуваю 

про неї:  

 А) так;  

 Б) буває по-різному;  

 В) ні.  
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Додаток К 

Методика «Вивчення самооцінки за допомогою процедури ранжування» 

А. Реана 

 

Інструкція: На виданому бланку представлено список 20 різних 

якостей особистості. На цьому бланку слід спочатку в лівій колонці («Ідеал») 

проранжувати ці якості від 1 до 20 балів за тим, якою мірою вони Вам 

імпонують. Потім у правій колонці («Я») проранжувати ці якості стосовно 

себе. Між бажаним і реальним рівнем кожної якості визначається різниця, 

яка потім зводиться в квадрат. Це число треба вставити в наведену нижче 

формулу та розрахувати коефіцієнт кореляції: 

 R = 1 - 0,00075d
2

    (К.1) 

Що ближче коефіцієнт до 1 (від 0,7 до 1,0), то вище самооцінка, і 

навпаки. Про адекватну самооцінку свідчить коефіцієнт від 0,4 до 0,6. 

 

Список якостей: 

1) поступливість; 

2) сміливість; 

3) запальність; 

4) наполегливість; 

5) нервозність; 

6) терплячість; 

7) захопленість;  

8) пасивність; 

9) холодність; 

10) ентузіазм; 

11) обережність; 

12) примхливість; 

13) повільність; 

14) нерішучість; 

15) енергійність; 

16) життєрадісність; 

17) недовірливість; 

18) упертість; 

19) безпечність; 

20) сором’язливість. 
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Додаток Л 

Зразки методичних матеріалів для вчителів та рекомендацій для учнів  

 

Л.1 Рекомендації для інтелектуально здібних учнів щодо створення 

плану та програми самоосвіти з оволодіння ключовими 

компетентностями у процесі навчання суспільствознавчих предметів 

Основні переваги самоосвіти: забезпечує оволодіння більш 

актуальними знаннями, дозволяє скласти персоналізовану програму 

навчання, краще мотивує на здійснення навчальної діяльності, розширює 

коло спілкування з людьми, дає змогу навчатись у кращих фахівців, обрати 

оптимальний для людини режим роботи, не вимагає матеріальних коштів. 

Підвищити ефективність самоосвіти можна шляхом розробки й реалізації на 

практиці відповідного плану та програми самоосвіти.   

Розробка плану самоосвіти дає змогу: чітко визначити й уявити свою 

майбутню освітню траєкторію; мотивувати себе на досягнення поставленої 

мети; боротися із власною неорганізованістю й лінню; мати візуальне 

нагадування про дані собі обіцянки. Такий план дасть змогу учням 5–7 класів 

підвищити ефективність процесу самоосвіти.   

Існують різні види планів самоосвіти, які можна поєднувати між   

собою, зокрема такі: 1) план, в основу якого покладено обрання часу роботи 

(наприклад, учень відводить кожного вечора 1,5 години, які він буде 

витрачати на самоосвіту в окресленому напрямі, розробляє відповідний 

графік та дотримується його); 2) план, в основу якого покладено обрання 

місця роботи (наприклад, учень кожного дня йде в певне місце і займається 

самоосвітою. Таким місцем може бути бібліотека, улюблене кафе чи навіть 

парк); 3) вільний план (школяр не ставить конкретних цілей самоосвіти на 

кожний день, проте кожного дня відзначає в спеціальному щоденнику, як він 

рухається в напрямку досягнення загальної мети та яких успіхів досяг за 

день); 4) план, в основу якого покладено цілі (учень визначає три поточні 

цілі, які він хоче досягти в першу чергу, виходячи з них він будує програму 

самоосвіти).  

Програма порівняно з планом має більш докладно описаний зміст та є 

більш гнучкою, ніж план, її можна оперативно коригувати в процесі 

реалізації. Програму самоосвіти з оволодіння ключовими компетентностями 

у процесі вивчення суспільствознавчих предметів рекомендується складати 

учням 8, 9 класів. Ця програма включає такі етапи: 

1. Визначити стан сформованості знань, умінь, мотивів, ставлень, що 

входять до складу ключових компетентностей, на основі бесід з учителями, 

самоаналізу власних навчальних досягнень (у тому числі оцінок, отриманих 

із природознавчих та інших навчальних предметів) та використання інших 

методів самодіагностики, виявити ті складові ключових компетентностей, які  

недостатньо сформовані.    
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2. На основі врахування отриманих даних сформулюйте найбільш 

актуальні для вас цілі самоосвіти, розробіть план майбутніх дій. 

3. Здійснюйте регулярний контроль перебігу та поточних результатів 

самоосвітнього процесу, при необхідності внесіть необхідні зміни в свої дії 

на основі консультацій з учителем. 

При досягненні поставленої мети знов проведіть діагностику стану 

сформованості знань, умінь, мотивів, ставлень, що входять до складу 

ключових компетентностей та на основі аналізу отриманих даних 

сформулюйте нову мету самоосвіти.       

 

Л.2 Педагогічні прийоми для забезпечення створення ситуацій 

успіху учнів в навчальній діяльності  
Для забезпечення створення ситуацій успіху учнів в навчальній 

діяльності доцільно використовувати такі педагогічні прийоми:  

1. Усунення в співрозмовника страху, що дасть йому змогу підвищити 

впевненість у власних силах, не боятися 

2. Виконувати запропоновану справу,  спокійно сприймати негативні 

оцінки оточуючих. Застосування цього прийому передбачає висловлювання 

вчителем фраз такого типу: «Кожна людина повинна намагатися 

реалізовувати задумане, тільки в такий спосіб можна щось досягти», «Люди 

часто вчаться на своїх помилках, це дає їм змогу знайти інші способи 

вирішення проблеми», «Цей навчальний матеріал ми з вами проходили, ти 

його знаєш, тому спробуй заспокоїтись і починай виконувати контрольну 

роботу». 

3. Авансування успішного результату, що передбачає вираження 

педагогом твердої переконаності в тому, що школяр безсумнівно зможе  

впоратися із запропонованим завданням. Як наслідок – це підвищує  

впевненість учня у своїх силах і можливостях. Указаний прийом реалізується 

за допомогою висловлювання вчителем таких фраз: «Я вірю, що у тебе 

обов’язково все вийде», «Я абсолютно не сумніваюся в отриманні тобою 

високих результатів» тощо.  

4. Приховане інструктування школярів щодо вибору способів і форм  

здійснення навчальної діяльності, що реалізується через відповідні натяки, 

побажання та дозволяє підліткам уникнути поразки. Цей ефект досягається за 

допомогою таких слів педагога: «Може, краще розпочати…», «Під час 

виконання завдання не забудьте про...» тощо.  

4. Введення відповідного мотиву, що дозволяє учню краще зрозуміти, 

для чого треба брати участь у запропонованій навчальній діяльності, яку 

користь це принесе йому та іншим людям. Зазначений прийом передбачає 

висловлювання вчителем фраз такого типу: «Без тебе твоїм однокласникам 

не впоратися...», «Ти дуже добре розбираєшся в цій проблемі, тому 

допоможеш своїм товаришам виконати це завдання».  

5. Персональна винятковість, що дозволяє сконцентрувати увагу 

школяра на важливості прикладання активних зусиль під час здійснення 
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запланованої діяльності. Для цього вчителю рекомендується висловлювати 

фрази такого типу: «Це можеш зробити тільки ти», «Довірити виконання цієї 

справи я можу тільки тобі», «Я можу звернутися з цим проханням тільки до 

тебе» тощо.   

6. Мобілізація активності учня, чи педагогічне навіювання, що 

спонукає школяра до виконання очікуваних дій. Зазначений педагогічний 

прийом забезпечується такими словами педагога: «Нам уже кортить 

розпочати цю  роботу», «Дуже хочеться скоріше побачити результат» тощо.  

7. Висока оцінка деталі, що дає людині змогу емоційно пережити успіх 

окремого компонента своєї роботи. Цей прийом передбачає використання 

вчителем таких фраз: «Тобі особливо вдалося те пояснення», «У твоїй роботі 

мені найбільш сподобалося…», «Найвищої похвали заслуговує ця частина 

твоєї роботи» тощо.  

 

Л.3 Інструктивний лист щодо складання інтелектуально здібними 

учнями основної школи портфоліо навчальних досягнень  
Портфоліо навчальних досягнень учнів як результату засвоєння ними 

ключових компетентностей являє собою комплекс документів (ксероксів 

поточних навчальних робіт, самостійних і контрольних робіт, текстів 

розроблених завдань чи інших доробок школяра), які підтверджують 

індивідуальні навчальні досягнення школяра, пов’язані з оволодінням ним 

визначених ключових компетентностей.   

Метою створення цього портфоліо є відбиття досягнень учня, що 

дозволяє простежити його прогрес в оволодінні ключовими  

компетентностями та уточнення на основі отриманих даних подальшої 

освітньої траєкторії особи. Портфоліо є ефективною формою оцінювання й 

самооцінювання навчальних досягнень школярів.  

Загальноприйнятої структури зазначеного документа не визначено. 

Однак фахівці рекомендують включати до складу портфоліо такі документи:  

- ксерокси виконаних навчальних робіт: цікавих поточних робіт, 

самостійних, контрольних, творчих робіт, дослідницьких проектів тощо; 

- комплекти створених навчальних завдань для однокласників чи 

молодших школярів, питань для вікторин та інтелектуальних турнірів, 

завдань для веб-квестів, фото слайд-шоу підготовлених презентацій тощо; 

- свідоцтва, сертифікати, посвідчення, дипломи, грамоти про перемогу 

чи участь у шкільних, районних чи іншого рівня олімпіадах, учнівських 

конференціях, конкурсах тощо; 

- рекомендаційні листи, відгуки фахівців про досягнення школяра в 

певній освітній галузі, резюме. 

Портфоліо оформляється в окремій теці з файлами та постійно 

поповнюється новими матеріалами. На її обкладинці слід писати прізвище та 

ім’я учня, клас, де він навчається. На перших сторінках портфоліо 

рекомендується навести список ключових компетентностей та розкрити їх 

зміст. Це дозволить учню більш цілеспрямовано організувати 
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самомоніторинг цих досягнень. Також рекомендується помістити в теку план 

чи програму самоосвіти, спрямованої на оволодіння ключовими 

компетентностями та іншими знаннями та вміннями в колі індивідуальних 

інтересів школяра, а також документи, що відображають результати 

реалізації цього плану чи програми.  

 

Л.4 Питання, відповіді на які допоможуть учням визначити 

основну ідею тексту.  
1. Про що йдеться в запропонованому тексті?  

2. Які основні терміни в ньому використовуються?  

3. Яка інформація відображає основний сенс (значення) тексту?  

4. Які важливі дані наводяться в тексті?  

5. Які висновки Ви зробити на основі аналізу тексту? Які аргументи 

Ви можете навести для підтвердження своєї точки зору?  

6. Як ви ставитеся до описаних в тексті подій чи явищ? 

 

Л.5 Алгоритм дій учнів під час виконання завдання  

1. Чітко визначте, що вимагається зробити в завданні. 

2. Сформулюйте питання, на які необхідно відповісти.  

3. Знайдіть різні способи виконання завдання, оберіть із них 

оптимальний.  

4. З’ясуйте, яку додаткову інформацію ще треба знайти, які джерела 

інформації, інформаційно-комунікативні технології слід для цього 

використати.  

5. Реалізуйте обраний спосіб виконання завдання на практиці.  

6. Зробіть висновки про те, які нові знання Ви здобули. 

7. З’ясуйте, як ці знання пов’язані із раніше засвоєними знаннями.    
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Додаток М 

Зразки творчих завдань для здібних учнів 5–9 класів під час навчання 

освітньої галузі «Суспільствознавство» та прикладів їх виконання 

школярами 

 

М.1 Зміст повідомлення учениці 5 класу Ольги П. на тему: «Тризуб 

у культурах народів світу». 

У Шумері й Аккаді подвійний тризуб символізував Мардука. За 

міфами, саме за допомогою тризуба він вразив богиню темряви Тіамат, що 

поклало початок створенню світу. У греко-римській культурі тризуб 

символізував удар блискавки й був страшною зброєю небесного бога Зевса 

(Юпітера). Крім того, тризуб є відомим символом влади над морем 

Посейдона (Нептуна).  

В індуїзмі тризуб Тришула є зброєю бога Шиви, символізуючи три 

його боки: творець, хранитель, руйнівник. Тризуб у формі ваджри 

сприймається як атрибут Індри (царя богів і господар небесного царства)  і 

Дурги (його жінки), а також як символ вогню, що відображає три сутності 

Агні.  

У буддизмі тризуб символізує Небеса чистого полум’я, а також 

руйнування трьох видів отрути: гніву, бажання й ліні.  

 

М.2 Питання до вікторини з предмета «Вступ до історії», 

сформульовані ученицею 5 класу Кариною В. 

Питання: 

1) витвір фантазії, уявлення людини про явища природи або події 

минулого (міф); 

2) назва «науки про людей у часі» (історія); 

3) те, чим прийнято вимірювати історію (час); 

4) відлік історичного часу від певного історичного моменту 

(літочислення);   

5) послідовний список днів усього року з поділом на місяці та тижні 

(календар); 

6) найвідоміший літописець, який мешкав у стародавньому Києві 

понад 900 років тому (Нестор); 

7) проміжок часу, який дорівнює 100 рокам (століття); 

8) латинська цифра, що позначається на письмі трьома вертикальними 

рисками (три);   

9) саморобна паперова книжка з кишеньками, рухливими деталями 

(лепбук);  

10) подія, від якої починається відлік нашої ери (Різдво Христове). 
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М.3 Старокитайські поради щодо збереження здоров’я з 

урахуванням пори року  
У вченні даосизму вказується, що фізіологічні зміни в організмі 

людини тісно пов’язані зі змінами пір року в природі, а також те, що ці зміни 

є наслідком збільшення і зменшення енергій інь і янь. Щоб прожити довго, 

треба приводити зміни в організмі відповідно зі зменшенням та збільшенням 

інь і янь у природі. Головний принцип збереження здоров’я з урахуванням 

пори року полягає в тому, щоб навесні і влітку «пестувати янь», восени і 

взимку «пестувати інь», тобто у всьому «слідувати природі». 

Збереження здоров’я у весняний період. У трактаті «Сувень» 

зазначається, що навесні природа повністю оновлюється, все оживає й 

розцвітає, все старе відмирає, а нове проростає. Тому в цей час року для 

здоров’я корисно раніше прокидатися від нічного сну, після чого 

здійснювати прогулянку, щоб розім’яти кінцівки. Навесні треба 

підбадьорювати, підтримувати тих, хто поруч, але в жодному разі не читати 

нотацій, не карати. У трактаті «Шешен сяосілунь» сказано, що навесні холод 

і сильне тепло різко змінюють один одного, у зв’язку з чим часто 

відбувається загострення старих хвороб. Інтенсивне поповнення весняної ци 

може призвести до психологічної втоми.  

Основними способами збереження здоров’я (у першоджерелі – 

«плекання життя») у весняний період є такі:  

- правильно одягатися, зберігати тепло. Навесні часом буває дуже 

холодно, і, якщо не вжити заходів, це може призвести не тільки до зниження 

сил організму, але й до появи застуди, кашлю, хвороб дихальної системи. 

Разом із тим, не слід одягатися занадто тепло, щоб не спітніти, оскільки 

результатом охолодження спітнілої людини також може бути поява великої 

кількості різних захворювань; 

- стежити за правильністю харчування. У трактаті «Цянь цзінь фан» 

(назва перекладається як «Тисяча цінних порад») стверджується: «Коли 

настає весна, в їжі треба зменшувати кількість кислого і збільшувати 

кількість солодкого, щоб плекати ци селезінки». Щоб не завдати шкоди 

внутрішнім органам, навесні слід обмежити прийом ліків; 

- виконувати заходи щодо профілактики захворювань. У цьому плані 

необхідно подбати про те, щоб не виникало рецидивів старих захворювань, а 

також не допустити виникнення різних інфекційних захворювань; 

- приділяти більше часу виконанню фізичних вправ (плаванню, бігу, 

оздоровчим методикам цигун, тайцзицюань тощо). 

Збереження здоров’я в літній період. Спекотна погода, характерна для 

цього часу, може служити перешкодою для регулювання температурного 

балансу тіла, порушити водно-сольовий обмін в організмі, збільшити 

навантаження на серце, негативно вплинути на функцію травлення. Нерідким 

явищем у жарку погоду бувають теплові удари, здатні спровокувати 

летальний результат. 

Основними способами «плекання життя» влітку визнано такі:  
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- не допускати фізичної перевтоми, своєчасно давати відпочинок 

своєму тілу, знаходити час для нетривалого денного сну; 

- зберігати рівний настрій. Гао Лянь у своїй праці «Цзунипен жу-

цзянь» писав: «У літній час слід налаштовувати серце на тишу, намагатися 

підтримувати постійне відчуття "льоду та снігу" в душі. Унаслідок цього 

вдається зменшувати вплив літньої спеки на організм». Відсутність контролю 

за настроєм зазвичай призводить до спалахів гніву, спричиненим спекою; 

- уникати вітру, перебуваючи в перегрітому стані. Улітку причиною 

простудних захворювань зазвичай буває переохолодження, що виникає в 

результаті спроб позбавитися від спеки за рахунок вітру. Тому не слід, 

наприклад, спати при працюючому вентиляторі; 

- дотримуватися правил гігієни. У літній період широко поширені 

кишково-інфекційні захворювання, тому не можна забувати про гігієну при 

прийомі їжі, щоб не допустити проникнення інфекції через ротову 

порожнину. Улітку не варто переїдати, перевагу треба віддавати легкій їжі. 

Уникати перегрівання й вогкості. Улітку, як правило, стоїть спекотна і 

сира погода, тому, виходячи на вулицю, треба ховатися від сонця, не ходити 

довго в мокрому або пропотілому одязі, щоб не допустити одночасного 

шкідливого впливу спеки й вогкості, що провокує появу гнійників. 

Збереження здоров’я в осінній період. У трактаті «Сувень» 

стверджується, що восени природа приходить у спокійний стан, «небесна ци» 

активізується, а «земна ци» «прояснюється». Людина має слідувати за 

природою – раніше лягати спати й раніше вставати, орієнтуючись у цьому, 

наприклад, на птахів; утримувати емоції в спокійному стані. 

Як вважає Цю Чуцзу, восени треба зменшити обсяг гострої їжі й більше 

їсти кислого, що сприяє «плеканню ци» печінки. Прокинувшись уранці, слід 

прикрити очі та 21 раз постукати зубами, після чого проковтнути слину. 

Також рекомендується, розтерши долоні до появи відчуття сильного тепла, 

робити масаж очей, що сприяє поліпшенню зору.  

Основними способами «плекання життя» восени визнано такі:  

- одягатися по погоді. Восени вранці і ввечері треба надягати щось 

тепле, а вдень, коли стає тепліше, роздягатися. Не слід відразу одягатися 

занадто тепло, щоб не позбавляти можливості тіла адаптуватися до холоду; 

- треба як слід готуватися до холодів. Іншими словами, восени треба 

приготувати теплий одяг на випадок сильних морозів; 

- стежити за психологічним станом. Справа в тому, що осінні вітри й 

дощі часто навівають смуток, приводять людину в пригнічений стан. 

Створення позитивного психологічного настрою в несприятливих 

навколишніх умовах є важливою складовою заходів щодо збереження 

здоров’я в осінній період. 

Збереження здоров’я в зимовий період. У трактаті «Сувень» відзначено, 

що взимку все в природі переходить у «закритий, потаєний» стан. Тому 

вставати вранці треба пізніше, а лягати спати раніше. Емоції треба 

утримувати в собі, що відповідає потребам збереження здоров’я в цей час 
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року. Згідно з уявленнями Цю Чуцзу, у зимовий період часу слід уникати 

холоду й піклуватися про перебування в теплі, причому в останньому 

потрібно знати міру. Не слід постійно грітися біля сильного вогню, оскільки 

це теж може принести шкоду. Руки і ноги зв’язані з серцем, тому не грійте 

руки біля вогню, щоб «вогонь» не потрапив у серце і не викликав 

нервозність. Треба жити в теплому приміщенні, добре одягатися, прагнути до 

збалансованості в їжі холодного і теплого. Не слід необачно знаходитися на 

холодному вітрі, оскільки викликана холодом застуда може ускладнитися 

кашлем, запамороченням і навіть паралічем. 

Основними способами «плекання життя» восени визнано такі:  

- підтримувати тепло в приміщенні; 

- правильно харчуватися. Проконсультувавшись із лікарем, можна 

приймати загальнозміцнюючі лікарські препарати; 

- активно займатися фізкультурою. Взимку корисно більше займатися 

фізкультурою або просто оздоровленням: більше гуляти на свіжому повітрі, 

займатися тайцзіцюань тощо. Заняття фізкультурою дозволяють організму 

людини легше адаптуватися до холодного навколишнього середовища, 

підвищити свою здатність до опору хворобам. Крім того, фізичні 

навантаження знімають пригніченість, надихають організм на нову працю і 

наповнюють життєвою енергією. 
 

М.4 Фрагмент тексту підготовленої шестикласниками доповіді на 

тему: «Технічні  винаходи Архімеда». 
Архімед створив так званий «Архімедів гвинт» – потужний і одночасно 

дуже простий гвинтовий насос (за цим принципом працює, наприклад, 

сучасна м’ясорубка). Він також є творцем дивовижних військових 

механізмів, які допомогли мешканцям Сиракуз в облозі тривалий час 

тримати оборону. Так, геніальний винахідник створив так звану «Лапу 

Архімеда» – унікальну підйомну машину, що є прообразом сучасного крана. 

Зовні вона являла собою важіль, який виступав за міську стіну та був 

оснащений противагою. Це дозволяло при наближенні римських кораблів до 

берега чіпляти їх за ніс та перевертати (це при тому, що вага римських 

трирем перевищувала 200 тонн, а у пентер – 500). Аналогічні машини 

збивали зі стін облогові драбини римлян. 

Архімедом було також створено далекобійні й неймовірно точні 

катапульти Архімеда, які обстрілювали кораблі римлян камінням. Дуже 

ефективною зброєю було також створена винахідником променева зброя, що 

являла собою або велике дзеркало, або кипу невеликих увігнутих дзеркал, які 

тримали солдати в руках, або начищені до блиску мідні щити (в істориків із 

цього приводу немає єдиної точки зору), за допомогою яких сонячні промені 

спрямовувалися на кораблі противника та спалювали їх дотла. Винаходи 

геніального вченого випередили час на багато століть. 
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М.5 Зміст реферату Миколи Т. на тему: «Факти та міфи про 

відкриття теореми Піфагора» 
У книзі рекордів Гіннеса теорему Піфагора визначено як теорему з 

максимальним числом здійснених доказів, а саме – триста сімдесят, один із 

яких належить президенту США Джеймсу Абраму Гарфілду.  

Широковідомим фактом є те, що вказану теорему було сформульовано 

й доведено Піфагором, а тому вона отримала відповідну назву. Це відкриття 

видатного мислителя було дуже високо оцінено в грецькому полісі, тому в 

день створення ним відповідного креслення, що пояснювало суть теореми, 

було принесено жертву біля сотні биків. Однак вивчення сучасними вченими 

архівних документів дозволило з’ясувати, що суть цієї теореми була відома 

єгиптянам ще за часів царя Аменемхета (близько 2300 року до н. е.). 

Наближене обчислення гіпотенузи прямокутного трикутника було 

наведено у вавилонських текстах за часів правління царя Хаммурапі (2 тис. 

до н. е.). Побудова прямого кута за допомогою трикутника була викладена в 

індійському трактаті «Сульва сутра» (VIII–V ст. до н. е.). У 

старокитайському трактаті «Чжоу-бі суань цзинь» (XII в. до н. е.) міститься 

інформація про співвідношення боків у прямокутного трикутнику як 3: 4: 5, а 

в VІ ст. до н. е. китайські математики знали суть зазначеної теореми. Крім 

того, деякі сучасні науковці вважають, що представлений у багатьох 

джерелах доказ належить не Піфагору, а Евкліду, а доказ самого Піфагора до 

наших часів не дійшов. Незважаючи на наведені факти, більшість учених все 

ж таки стверджує, що саме Піфагор навів повноцінний доказ зазначеної 

теореми, а тому цей доказ абсолютно справедливо носить його ім’я.       

 

М.6 Опис ситуації та поставлених до неї проблемних питань із 

предмета «Історія України» для учнів 7 класу. 

У літописі відзначається, що в 945 р. князь Ігор загинув від рук 

древлян, намагаючись стягнути з них данину. Древляни після вбивства Ігоря 

прислали до його вдови Ольги сватів кликати її заміж за свого князя Мала. 

Але княгиня не простила їм смерть свого чоловіка. Вона чотири рази жорстко 

помстилася  своїм ворогам. Так, перший раз Ольга помстилася, коли 20 

древлян прибули в човні до Києва її сватати. Княгиня наказала киянам 

віднесли їх прямо в човні на подвір’ї свого терема та кинути разом із човном 

у попередньо вириту глибоку яму. Як пише літописець, Ольга, схилившись 

до ями, запитала в них: «Чи добра вам честь?» Здогадуючись, що їм 

залишилося жити вже недовго, ті відповіли: «Гірша нам смерть, ніж Ігореві». 

Після цього за її наказом людей живцем засипали землею разом із їхнім 

човном. 

Друга помста відбулася, коли Ольга попросила надіслати до неї нових 

послів з кращих мужів, бо першу групу посланців вона визнала нерівною собі 

за статусом. До складу нової делегації ввійшли знатні древляни (князі, купці, 

бояри). Після приїзду гостям передали волю княгині, що вони мають перед 
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зустріччю з нею піти в лазню. Однак коли посланці ввійшли до лазні, за 

наказом Ольги їх там заперли, а потім спалили.  

Для третьої помсти княгиня Ольга з невеликою дружиною приїхала в 

землі древлян для справляння тризни на могилі чоловіка. За наказом княгині, 

на могилі князя Ігоря насипали великий курган, а потім розпочали 

поминальний бенкет. Під час проведення тризни древлян обпоїли, а пізніше – 

порубали. Як стверджується в літописі, тоді загинуло близько п’яти тисяч 

древлян.  

Четверта помста Ольги відбулася у 946 р., коли вона здійснила воєнний 

похід проти древлян. Київське військо оточило древлянську столицю –  

Іскоростень, мешканці якого рік тому вбили її чоловіка князя Ігоря. Проте 

городяни стійко оборонялися, бо розуміли, що їм не буде пощади. Облога 

тривала цілий рік, але київській дружині не вдалося взяти місто. Тоді Ольга 

відправила послів до деревлян із пропозицією, що вона зніме облогу, якщо 

вони відкупляться від неї невеликою даниною. Древляни запропонували 

відкупитися медом та хутром, проте Ольга не прийняла їх пропозицію, 

пояснивши, що в них зараз немає ні меду, ні хутра. Замість цього вона 

попросила данину у вигляді трьох голубів та трьох горобців від кожного 

двору. Коли древляни передали птахів, Ольга наказала воїнам до кожного 

птаха прив’язати трут, а вночі його підпалити та відпустити птахів на волю. 

Птахи з вогняними шнурами повернулись у місто та спричинили там 

пожежу. Коли мешканці почали покидати місто, частину древлян було вбито, 

частину – взято в полон та продано в рабство. Решта населення мала довгий 

час потім платити тяжку данину.   

Учням пропонувалося відповісти на такі проблемні питання: Як Ви 

вважаєте, чому княгиня Ольга так вчинила? Про які якості свідчать описані 

дії Ольги? Чи виправдовуєте ви її жорстокість? Як би ви вчинили на її місці?  

 

М.7 Підготовка та проведення гри «Термінологічне лото» для 

інтелектуально здібних учнів 7 класів  
Картки для гри «Термінологічне лото» учні створювали разом з 

учителем у позаурочний час. При цьому виготовлялися два комплекти 

карток. На картках першого комплекту були написані терміни та їх 

визначення, наведені в підручниках із предмета «Всесвітня історія» для 7 

класу. На картках другого комплекту – тільки самі терміни. Пізніше вчитель 

розділяв ці комплекси за окремими розділами підручника. Крім того, кожний 

учень отримував на аркуші короткі словники понять і термінів, які вони 

вкладали в підручник.   

Пояснимо хід гри «Термінологічне лото». Так, на початку 

узагальнюючого уроку з певного розділу вчитель передавав по рядах картки з 

визначенням відібраних до цього розділу карток. Це дозволяло відновити в 

учнів знання цих термінів. Наприкінці уроку картки без визначень 

розкладалися на столі. Учні по черзі підходили до столу, брали певну картку 

і, не читаючи термін, називали прізвище якогось учня та передавали йому 
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картку. Якщо він правильно визначав цей термін, інший учень брав наступну 

картку. Якщо неправильно – той, хто витягнув картку, мав сам визначити цей 

термін. Якщо він теж не міг правильно це зробити, він називав прізвище 

іншого учня, який мав йому допомогти. Важливою вимогою до проведення 

цієї гри було те, щоб не передавати картки тим самим учням.  

    

М.8 Опис сценарію проведеного КВК на тему: «Основні правила 

етикету» у 5 класі   
КВК проходив за традиційними для нього етапами: візитка-привітання 

команд, розминка, конкурс для уболівальників, конкурс капітанів, домашнє 

завдання. Роль ведучих на цьому конкурсі виконували теж учні 5 класів. 

Членами журі були вчителі та батьки.   

Так, на першому етапі КВК учні мали в гумористичній формі з 

дотриманням норм етикету представити свою команду, привітати членів журі 

та вболівальників. Під час розминки члени кожної команди по черзі ставили 

питання про правила етикету (наприклад, такі: «Чи завжди в процесі 

знайомства хлопець має встати?», «У якому порядку юнак і дівчина сідають у 

транспорт?», «Чи можна їсти на вулиці?» тощо), а інша команда мала на них 

відповісти. Під час проведення конкурсу для уболівальників ведучі 

описували їм різні варіанти поведінки школярів (наприклад, подякували за 

допомогу, штовхнули учня молодшої школи тощо). Якщо глядачі вважали 

описані дії правильними з точки зору етикету, вони мали ляснути в долоні, 

якщо неправильними – підняти руки вгору. Для конкурсу капітанів була 

обрана така тема: «Випадкова зустріч старих друзів, які давно не бачилися». 

Капітанам команди пропонувалося за допомогою пантоміми представити цю 

зустріч та подальший діалог, який між ними відбувся. Для домашнього 

завдання командам було запропоновано таку тему: «З етикетом та без нього». 

Виступ кожної команди включав дві частини. У першій із них учні 

інсценували різні ситуації шкільного життя, у яких учасники не 

дотримуються правил етикету. Друга частина виступу відображала схожі 

ситуації, проте їх учасники дотримувалися норм етикету. Послідовно 

представлення цих двох частин дозволяло усім глядачам наочно 

переконатися, що дотримання правил етикету значно полегшує життя 

людини та покращує її стосунки з іншими людьми.  

Наприкінці заходу відбувалося підведення загальних підсумків та 

народження команд, які зайняли перше чи друге місце. При цьому критерії 

оцінювання (відповідність теми, оригінальність, артистичність, мовна 

культура тощо) доводилися до відома усіх учасників заздалегідь. Крім того, 

пам’ятними сувенірами нагороджували найбільш активних уболівальників. 

 

М.9 Конспект доповіді учениці 9 класу Олени В. на тему: 

«Екологічні проблеми та їхній вплив на здоров’я мешканців 

американських і  європейських міст кінця ХІХ ст.». 

Ріст кількості міст та їх розростання за територією, що відбувалося в 
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Америці та Європі у ХІХ ст., негативно впливало на екологічну ситуацію. 

Так, першою проблемою для деяких американських міст тих часів стала 

нестача чистої питної води. Для вирішення цієї проблеми почали будувати 

системи водопостачання, а пізніше – каналізаційні системи. Проте 

збільшення обсягу стічних вод спричинило забруднення водосховищ, а як 

наслідок – появу різних епідемій (гарячки, черевного тифу тощо). Крім того, 

спостерігалося значне забруднення повітря. Як наслідок, розпочався 

протестний рух, учасники якого вимагали виправити ситуацію. Відповіддю 

на ці протести було прийняття ряду наказів екологічного спрямування. 

Зокрема, на початку ХХ ст. було заборонено скидання в ріки неочищених 

вод. Проте шляхом прийняття таких наказів ситуацію не вдавалося 

принципово змінити, бо головними цінностями американського суспільства 

того часу були матеріальний прогрес, виробництво та прибуток.  

У європейських містах головною екологічною проблемою було 

забруднення господарсько-побутового характеру. Зокрема, мешканці міст 

скидали відходи в канали, перетворюючи їх у стічні канави. Це спричиняло 

поширення інфекцій. Наприклад, у 1892 році епідемія холери вбила 

практично переважну більшість мешканців міста Гамбурга. Загальна 

негативна екологічна ситуація в цьому місті стала однією з основних причин 

втрати ним своєї автономності та приєднання до кайзерівської Німеччини. 

Негативна екологічна ситуація в європейських містах, як і в американських, 

теж викликала розвиток протестного руху за покращення санітарних умов 

життя. Було прийнято низку нормативних актів проти забруднення територій. 

Проте ці акти населенням також не виконувалися. Отже, саме наприкінці 

ХІХ ст. екологічні проблеми в американських та європейських містах почали 

загострюватися, проте принципово вирішити їх не вдалося. Водночас саме в 

ті часи почали на держаному рівні звертати увагу на ці проблеми та 

приймати відповідні нормативні акти для захисту навколишнього 

середовища.  

 

Додаток М.10 Текст-повідомлення на тему: «Зародження та 

особливості розвитку кооперативного руху в Харкові», підготовленого 

ученицею 9 класу Ганною С.  

   Ініціатором створення першого кооперативу на українських землях   

стала харківська громада. Статус Харківського споживчого товариства було 

затверджено 6 жовтня 1866 р. Це товариство включало 64 членів із повним 

паєм, який складав на той час 50 карбованців, і 292 членів із неповним паєм. 

Профіль підприємницької діяльності цього союзу був дуже широким. Так, 

Харківське товариство мало свою їдальню, пекарню, фабрику овочевих 

напоїв, підприємство з виготовлення мінеральної води. Воно займалося 

торгівлею одягу, швейними машинками, кам’яним вугіллям і дровами, що 

давало змогу забезпечувати своїх членів паливом.  

Члени товариства ознайомлювалися з кооперативним рухом на Заході, 

а його представники здійснили візити до Великобританії, Франції, 
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Німеччини, що дало змогу установити, а пізніше підтримували тісні зв’язки з 

багатьма зарубіжними кооперативними організаціями. З ініціативи 

Харківського товариства було заплановано в 1870 p. провести кооперативний 

з’їзд та утворити споживчий кооперативний союз.  

Проте харківський губернатор заборонив проведення цього з’їзду, 

пояснюючи це тим, що діяльність таких товариств не повинна поширюватися 

поза межами одного міста. Хоч справжні причини для відмови могли бути 

іншими. Адже успіхи підприємницької діяльності харківського кооперативу 

викликали незадоволення місцевих купців, які злякалися втратити прибутки 

чи взагалі бути вимушеними зачинити власні крамниці. Тому купці стали 

цілеспрямовано чинити різні перешкоди підприємницькій діяльності членів 

Харківського товариства, що спровокувало появу в ній значних проблем. 

Небажання губернатора підтримати ініціативи товариства теж могло бути 

наслідком «підкилимних ігор» купців, а може, навіть і грошової винагороди з 

боку цих людей за лобіювання їхніх економічних інтересів. У будь-якому 

разі, товариство опинилося під серйозним зовнішнім тиском, який не змогло 

подолати. Тому в 1872 р. Харківське споживче товариство, тобто вже через 

два роки після створення, було змушене припинити свою підприємницьку 

діяльність та самоліквідуватися.          
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Додаток Н 

Математичні розрахунки критеріїв Пірсона та t-Стьюдента  

 

Розрахунок критерію Пірсона відбувався за формулою:    
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де 1N  – кількість учнів експериментальної групи,  2N  – кількість студентів 

контрольної групи;  iQ1  і iQ2  – кількість учнів у відповідній групі, де рівень 

сформованості обраної ключової компетентності відповідав високому (i = 1),  

середньому (i = 2) чи низькому (i = 3) рівню. 

Так, застосування критерію Пірсона вимагало формулювання  нульової 

й альтернативної гіпотези для перевірки виявлених відмінностей у рівнях 

сформованості кожної ключової компетентності в учнів експериментальної і  

контрольної груп. Розраховуємо критерій відносно кожної ключової 

компетентності. 

 

1. Соціальна та громадянська компетентності  

N1= 346; N2=339; Q11 =70; Q12=242; Q13=34; Q21=44; Q22=226; Q23=69. 

(N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х44-339х70)2/(70+44)= 

=(15224-23730)2/114=86052/114=72352036/114≈634667,0; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х226-339х242)2/(242+226)= 

= (78196-82038)2/468=38422/468=14760964/468≈31540,5   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х69-339х34)2/(69+34)= 

=(23874-11526)2/103=123482/103=152473104/103≈1480321,4;  
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T ≈(634667,0+31540,5+1480321,4):117294= 

=1536413,3:117294≈≈18,3, отже Тексп≈18,3 >Ткр =5,9 

 

Формувала t-Стьюдента для незалежних виборок має такий вигляд: 

                                   (Н.2), 

 де  – середнє арифметичне першої виборки;  – середнє 

арифметичне другої виборки;   – стандартне відхилення першої вибірки; 

 – стандартне відхилення другої вибірки;   – об’єм першої вибірки;  – 

об’єм другої виборки.   

Для зазначеної компетентності робимо для tексп відповідні 

розрахунки,отримуємо такі дані:  =2,1; =1,9;  =0,36; =0,32 

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈6,9 > tкр =3,182 
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Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів.  

 

2. Обізнаність та самовираження у сфері культури 

N1= 346; N2=339; Q11 =65; Q12=244; Q13=37; Q21=44; Q22=224; Q23=71. 

(N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х44-339х65)2/(65+44)=(15224-22035)2/114= 

=68112/114=46389721/114≈406927,4; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х224-339х244)2/(224+244)= 

=(77504-82716)2/468=52122/468=27164944/468≈58044,8   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х71-339х37)2/(71+37)= 

=(24566-12543)2/108=120232/108=144552529/108≈1338449,3;  
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T ≈(406927,4+58044,8+1338449,3):117294= 

=1536413,3:117294≈15,4>Ткр Тексп≈15,4 >Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані:  

 =1,2; =1,9;  =0,34; =0,39  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈6,4 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів.  

 

3. Уміння вчитися впродовж життя 

N1= 346; N2=339; Q11 =65; Q12=248; Q13=35;Q21=41; Q22=225; Q23=73. 

(N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х41-339х65)2/(65+41)= 

=(14186-22035)2/106=78492/106=61606801/106≈581196,2; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х225-339х248)2/(225+248)= 

=(77850-84072)2/473=62222/473=38713284/473≈81846,3   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х73-339х35)2/(73+35)= 

= (25258-11865)2/108=133932/108=179372449/108≈1660856,0;  
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T ≈(581196,2+81846,3+1660856,0):117294= 

=1823898,5:117294≈15,5, отже Тексп≈15,5 >Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані: =1,2; =1,9; =0,34;                     

=0,39  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп≈6,4 > tкр =3,182 
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Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

4. Спілкування державною (рідною) мовою 

N1= 346; N2=339; Q11 =69; Q12=248; Q13=29;Q21=52; Q22=233; Q23=54. 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х52-339х69)2/(69+52)= 

= (17992-23391)2/ 121=53992/121=29149201/121≈240902,5; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х233-339х248)2/(233+248)= 

=(80618-84072)2/481=34542/481=11930116/481≈24802,7   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х54-339х29)2/(73+35)= 

= (18684-9831)2/108=88532/108=78375609/108≈725700,1;  
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T ≈(240902,5+24802,7+725700,1):117294= 

=774595,3:117294≈6,6>Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані:  =2,1; =1,9;  =0,34; =0,38  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈7,1 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

5. Спілкування іноземними мовами 

N1= 346; N2=339; Q11 =60; Q12=248; Q13=38;Q21=47; Q22=231; Q23=61. 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х47-339х60)2/(60+47)= 

=(16262-20340)2/ 107=40782/107=16630084/110≈151182,6; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х231-339х248)2/(238+248)= 

=(82348-84072)2/476=17242/476=2972176/476≈6244,1;   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х61-339х38)2/(61+38)= 

= (21106-12882)2/99=82242/99=67634176/99≈683173,6;  
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T ≈(151182,6+6244,1+683173,6):117294= 

=523331,1:117294≈7,1>Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані:  =2,1; =1,9;  =0,35; =0,38  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп≈7,1 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів 

 

6. Інформаційно-цифрова компетентність 
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N1= 346; N2=339; Q11 =85; Q12=241; Q13=20;Q21=67; Q22=221; Q23=51. 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х67-339х85)2/(85+67)=(23182-28815)2/107= 

=56332/152=31730689/152≈208754,5; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х221-339х241)2/(221+241)=(76466-81699)2/476= 

=52332/462=27384289/462≈59273,4;   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х51-339х20)2/(51+29)= 

= (17646-6780)2/80=108662/80 =118069956/80≈1475874,5;  
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T ≈(208754,5+59273,4+1475874,5):117294= 

=413902,7:117294≈14,9>Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані: =2,2; =2,1;  =0,40;                      

=0,37  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈5,5 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

7. Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя 

N1= 346; N2=339; Q11 =73; Q12=219; Q13=54;Q21=62; Q22=192; Q23=85 

(N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х62-339х73)2/(73+62)= 

=(21452-24747)2/ 135=32952/135=10857025/135≈80422,4; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х192-339х219)2/(192+219)= 

=(66432-74241)2/411=78092/411=60980481/411≈148371,0;   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х85-339х54)2/(85+54)= 

= (29410-18306)2/139=111042/139=123298816/139≈≈887041,8;  
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T ≈(80422,4+148371,0+887041,8):117294= 

=1115835,2:117294≈9,5>Ткр =5,9, тобто Тексп≈9,5>Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані:   =2,1; =1,9;  =0,39;                                        

=0,48  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп≈4,5 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

8. Ініціативність і підприємливість 

N1= 346; N2=339; Q11 =85; Q12=245; Q13=26;Q21=71; Q22=225; Q23=43 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х71-339х85)2/(71+85)= 

= (24566-28815)2/ 155=42492/156=18054001/156≈115730,8; 
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(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х225-339х245)2/(225+245)= 

= (77850-83055)2/470=52052/470=27092025/470≈57642,6;   

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х43-339х26)2/(43+26)= 

=(14878-8814)2/69=60642/69 =36772096/69≈532928,9;
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T ≈(115730,8+57642,6+532928,9):117294= 

=706302,3:117294≈6,0>Ткр =5,9, тобто Тексп≈6,0>Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані: =2,2; =2,1;  =0,42;                      

=0,38  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп≈3,87 > tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну достовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

9. Основні компетентності в галузі природничих наук і технологій 

N1= 346; N2=339; Q11 =55; Q12=228; Q13=63;Q21=42; Q22=212; Q23=85 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х42-339х55)2/(42+55)=(145432-18645)2/ 

155=41132/97=16916769/97≈174399,7; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х228-339х235)2/(228+235)=(78888-79665)2/483 

7772/483=603729/483≈1250,0;   

N1= 346; N2=339; Q11 =55; Q12=228; Q13=63;Q21=42; Q22=212; Q23=85 

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х85-339х63)2/(85+63)=(29410-

21357)2/148=80532/148 =64950809/148≈438181,1;  
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T ≈(174399,7+1250+438181,1):117294= 

=129268,6:117294≈1,1Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки,отримуємо такі дані:   =1,9; =1,8;  =0,40;                        

=0,47  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈0,9tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну недостовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 

 

10. Математична компетентність 

N1= 346; N2=339; Q11 =53; Q12=221; Q13=72;Q21=46; Q22=204; Q23=89 

 (N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(346х46-339х53)2/(46+53)=(14916-17967)2/ 

155=30512/99=9308601/99≈94026,3; 

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(346х204-339х221)2/(204+221)=(78888-74919)2/425= 

=39692/425=15752961/425≈37065,8;   



585 
 

 

 (N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(346х89-339х72)2/(89+72)= 

=(30794-24408)2/161=63862/161=40780996/161≈253298,1;  
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T ≈(94026,3+37065,8+253298,1):117294= 

=384687,2:117294≈0,3Ткр =5,9 

 

Щодо коефіцієнта t-Стьюдента для зазначеної компетентності робимо 

відповідні розрахунки, отримуємо такі дані:   =1,96; =1,87;  =0,32;                   

=0,48  

Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо: tексп ≈0,1  tкр =3,182 

Розраховані коефіцієнти Пірсона та t-Стьюдента дозволяють зробити 

висновок про статистичну недостовірність отриманих результатів про 

сформованість зазначеної компетентності учнів. 
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«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017), «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (Полтава, 2017), 

«Efektivní nástroje moderních věd – 2017» (Прага, 2017), «Українська освіта і 

наука в ХХІ столітті: погляд молоді» (Харків, 2017), «Cutting-edge science – 

2017» (Шеффілд, 2017), «Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи» (Хмельницький, 2017), «Формування цінностей особистості: 

європейський вектор і національний контекст» (Дрогобич, 2017), 

«Модернізація освітнього середовища» (Умань, 2017), «Актуальні проблеми 

сучасної психодидактики» (Умань, 2017), «Інновації у вищій школі: 

проблеми та перспективи в освіті і науці» (Кременець, 2017), «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика» (Харків, 2018); всеукраїнських: «Психолого-педагогічне 

забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та 

гуманітарного профілю» (Херсон, 2014); «Теоретико-методологічні основи 

розвитку освіти та управління навчальними закладами» (Херсон, 2016), 

«Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу 

особистості в інноваційній освіті» (Суми, 2016), «Педагогіка та психологія: 

сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» (Запоріжжя, 

2017), «Інновації в підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної 

галузі» (Харків, 2017); регіональних: «Сучасна освіта в умовах 

реформування: проблеми, теорія, практика» (Харків, 2012), «Сучасна вища і 

середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика» 

(Харків, 2013); «Кафедра педагогіки в системі підготовки майбутнього 

вчителя (до 165 річчя від дня заснування кафедри)» (Харків, 2015); 

«Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними 

суб’єктами» (Харків, 2016).  
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