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Федір Науменко справедливо зауважив, що для буковинського просвітителя 

слово було тією зброєю, через яку він звертався до свого народу, показував 

його пережиття і долю [2, арк. 1]. 

Загалом, науковий інтерес Ф. Науменка до життя та діяльності  

Ю. Федьковича слід розцінювати як цінний внесок у дослідження цієї 

непересічної персоналії. 
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Аналіз науково-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 

активні дослідження компетентностей в освіті були запроваджені на початку 

ХХІ століття в контексті компетентнісного підходу. Він став предметом 

вивчення наступних науковців з педагогіки: Н. Бібік, О. Бондаренко, 

І. Веретенко, М. Докторович, М. Дрожжина, І. Зверєва, Н. Кабусь, Н. Копняк, 
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О. Локшина, В. Нечипоренко, О. Овчарук, Н. Олійник, О. Пометун, Л. Тита-

ренко, О. Савченко, І. Ящун та ін. 

Згідно Закону України «Про освіту» від 2017 року компетентність 

визначається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. 

Думки вчених із цього питання розходяться. Так, О. Пометун відзначає, що 

у педагогічній науці термін «компетентність» розуміється як «…спроможність 

особистості сприймати індивідуальні потреби та відповідати на них, 

кваліфіковано будувати діяльність у будь-якому напрямі, виконувати певні 

завдання або роботу» [5, с. 16]. Компетентність як «…інтегровану особистісну 

характеристику, що об’єднує знання, уміння, навички, цінності, досвід 

людини, готовність і здатність реалізувати коло повноважень, що визначають 

її відповідальність у виконанні певних завдань» розглядає науковець  

Ж. Петрочко [4, с. 54]. 

Отже, поняття «компетентність» ширше за поняття знання, уміння, 

навички, оскільки стосується спрямованості особистості (мотивації, ціннісних 

орієнтацій), її здатності долати стереотипи, прогнозувати проблеми, виявляти 

передбачливість, гнучкість мислення, самостійність, цілеспрямованість 

тощо [3]. 

Українські науковці О. Овчарук, О. Пометун серед розмаїття 

компетентностей виокремили ключові компетентності здобувачів загальної 

середньої освіти, які є особистісною та соціальною цінністю кожного 

здобувача освіти: навчальну, соціальну, здоров’язбережувальну (валео-

логічну), громадянську, з інформаційних та комунікаційних технологій, 

загальнокультурну [2]. Набуття дітьми цих ключових компетентностей дає 

високу результативність в інтелектуальній, соціальній, комунікативній, 

інформаційній, культурній, виробничій, економічній та інших сферах 

життєдіяльності. 

Вищезазначені ключові компетентності, на наше переконання, найкращим 

чином формуються у здобувача загальної середньої освіти в умовах 

навчального закладу для обдарованих дітей. Цю тезу підтверджує 

педагогічний експеримент, проведене нами у Комунальному закладі «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради», яке дає нам підстави стверджувати, що обдаровані діти 

постійно прагнуть до нових знань, до найкращої реалізації себе, до успіху у 

житті. Досягти позитивних результатів вдалось через створення тут такого 

освітньо-розвивального середовища, яке задовольнило запити обдарованих 

дітей у самореалізації та сприяло формуванню ключових компетентностей. 

Так, наприклад, інформаційна компетентність обдарованої дитини у цьому 

середовищі формувалась не тільки через уміння отримувати інформацію з 

різних джерел для набуття академічних знань, а й через набуття здобувачами 

загальної середньої освіти емоційного (ідентифікація емоцій, розуміння їх, 

знання з можливості керування ними) та соціального інтелекту (визначення 
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своєї позиції відносно соціальної дійсності, свого місця в структурі 

соціальних відносин, здатність правильно розуміти свою поведінку і 

поведінку інших людей у соціальному середовищі, враховуючи реальні та 

потенційні соціальні ролі особистості у кожній зі сфер суспільного життя) [1].  

З іншого боку, високий рівень емоційного та соціального інтелекту став 

передумовою формування комунікативної компетентності, яка дозволяє 

здобувачу загальної середньої освіти встановлювати та підтримувати 

необхідні зв’язки з оточенням, демонструвати свої сильні позитивні якості, 

легко контактувати, конструктивно взаємодіяти, активно слухати та 

ефективно спілкуватися. Тобто, на цьому прикладі ми показали, що ключові 

компетентності взаємопов’язані між собою і жодна з них не може бути 

виключена з процесу їх формування. 

Під час формування інформаційної та комунікативної компетентностей в 

освітньому розвивальному середовищі у навчальному закладі для 

обдарованих дітей ми використовували різноманітні форми та методи роботи: 

дискусія, диспут, дебати, мозковий штурм, робота в групах із розв’язання 

практичних завдань, імітаційна та ділова гра тощо. Опанування зазначених 

форм та методів, інтенсивне включення здобувачів у діяльність, самоаналіз та 

самооцінка виконаних завдань сприяли підвищенню рівня їхньої інфор-

маційної та комунікативної компетентностей. 

Як показали результати дослідницької роботи, сформованість ключових 

компетентностей в освітньо-розвивальному середовищі у досліджуваному 

навчальному закладі сукупно дозволяє забезпечити їхню успішну 

самореалізацію в усіх сферах життєдіяльності. 
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