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Життєві компетенції є  
інтегрованим результатом  
 навчальної   діяльності учнів    
 

                 Державний стандарт базової і   

                 повної  середньої освіти 

 

 

    

 
Головним сьогоднішнім завданням 

         стало формування компетентних людей- 
таких людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, 

що змінюються, і… чия основна компетенція полягає в умінні 
включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя. 

                                                                   М.Ш.Ноулз 

 

 

 

         
  Компетентним є такий учитель, 
  який на досить високому рівні здійснює 
  педагогічну діяльність і педагогічне спілкування,  
  який  досягає високих результатів у навчанні 
  та вихованні школярів. 
       А.Маркова 

 

 

 

 

 

 
    Головний екзаменатор наших учнів – життя. 
Наскільки вони будуть адаптованими до      соціального середовища, 

здатними оперативно приймати правильне рішення в 
нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й 

контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи. 
                               Т.Зінов’єва 

 

 
        
 



Тема   Компетентнісно орієнтований підхід  до організації навчально-виховного 

процесу в умовах упровадження державних стандартів загальної середньої 

освіти 

 

Мета : 

 надання практичної допомоги керівникам навчальних закладів щодо вибору шляхів 

формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу в 

умовах упровадження Державних стандартів загальної середньої освіти; 

 обговорення теоретичних та практичних аспектів формування 

конкурентоспроможної особистості через упровадження інноваційних 

управлінських, навчально- виховних технологій. 

 Обмін досвідом з питань підготовки педагогів до упровадження Державних 

стандартів 1-2-х, 5-х класах у 2013-2014 навчальному році. 

 

Завдання: 

 ознайомлення із досвідом управлінської діяльності, науково-методичної роботи 

управлінь освіти, загальноосвітніх закладів з питань формування компетентної 

особистості в умовах упровадження Державних стандартів загальної середньої 

освіти; 

 модернізація системи підготовки керівника, учителя до роботи в інноваційному 

освітньому просторі; 

 презентація структурно-функціональної моделі управлінської роботи з 

педагогічними кадрами Дубровиччини, Івано-Франківщини; 

 накреслення шляхів формування мотивації педагогічної, навчальної  діяльності та 

компетенцій  учасників навчально-виховного процесу; 

 підготовка вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах формування 

нової освітньої парадигми. 

 

 

Учасники: 

 працівники управління освіти, молоді та спорту Дубровицької 

райдержадміністрації; 

 директори загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних комплексів 

Дубровицького району Рівненської області,  Коломийського; 

 працівники управлінь освіти Дубровицької райдержадміністрації, Яремчанської 

міської ради, керівники загальноосвітніх навчальних закладів Дубровицького 

району. 

 

База проведення : 

 Управління   освіти  виконавчого комітету  Яремчанської  міської  ради; 

 навчальні заклади м. Яремче. 

 

  



ПРОГРАМА 

міжобласного семінару-зустрічі  педагогічних працівників Дубровицького та 

Яремчанського управлінь освіти із теми  

«Компетентнісно орієнтований підхід  до організації навчально-виховного 

процесу в умовах упровадження Державних стандартів загальної середньої 

освіти» 
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10
00

 – 11
00  

Реєстрація учасників семінару-зустрічі. 

 Вітальне слово колективу управління   освіти  виконавчого комітету  

Яремчанської міської  ради; 

 Екскурс в історію освіти м. Яремче. 

Сміх Михайло Володимирович, начальник управління освіти Яремчанської 

міської ради 

11
00

 – 11
30

 «Дубровиця тисячолітня: історія та сьогодення. Освітній простір 

Дубровиччини: перспектива розвитку». 

Стасюк Ніна Іванівна, начальник управління освіти, молоді та спорту  

Дубровицької районної державної адміністрації. 

11.30- 13.00  Зустріч за «круглим столом» з теми «Компетентнісно 

орієнтований підхід  до організації навчально-виховного процесу в умовах 

упровадження Державних стандартів загальної середньої освіти» 

 Питання для обговорення : 

 Компететнісно орієнтований підхід до управління навчально-виховним процесом 

як основа для формування розвитку конкурентоспроможного педагога; 

 Проблеми та досвід  упровадження Державних  стандартів загальної середньої 

освіти; 

 Формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу 

через створення інноваційного  освітнього простору; 

 Стратегія управління процесом формування компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу у закладах для обдарованих дітей; 

 Експериментальна робота навчальних закладів в системі формування життєвих та 

навчальних компетентностей учнів;  



 Дистанційна освіта як засіб формування учнівських компетентностей; 

 Формування гармонійної, компетентної  особистості через збереження та 

відродження народних традицій та мистецтв, використання музейної педагогіки; 

 Формування професійної компетентності педпрацівників через критеріальний 

підхід  до організації навчально-виховного процесу. 

 Системний підхід до управління навчальним закладом в умовах модернізації 

освіти; 

 Громадсько  активна школа як центр формування соціальної, полікультурної    

компетентностей особистості в умовах реалізації Державних стандартів загальної 

середньої освіти. 

Учасники зустрічі  

 

13
00

 – 13
30

  Заключна частина 

 Підсумок роботи семінару – зустрічі 

Сміх Михайло Володимирович, начальник управління освіти Яремчанської 

міської ради 

Стасюк Ніна Іванівна, начальник управління освіти, молоді та спорту  

Дубровицької районної державної адміністрації. 

 

 «Думки на папері та вголос ». Обмін враженнями. Фото на згадку. 

13
30                 

 Від’їзд учасників семінару-зустрічі. 
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