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Про освіту : Закон України від 
05.09.2017 № 2145-VIII

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,
виховання відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї
діяльності на користь іншим людям і суспільству,
збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу
Українського народу, підвищення освітнього рівня
громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Основні поняття 
з компетентнісного підходу…

Компете́нтний − який має достатні знання в якій-
небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний;
тямущий (Академічний словник української мови).
«Компетентність» - це готовність вихованця
використовувати засвоєні знання, навчальні вміння
та навички, а також способи діяльності в житті для
вирішення практичних і теоретичних задач.

Ключові компетентності - це ті основні
особистісні якості, які потрібні людині, щоб
впоратися з теперішніми і майбутніми вимогами
його повсякденного та професійного життя.



Спілкування
іноземними мовами

Математична
грамотність

Спілкування
державною і рідною
(у разі відмінності) 

мовами

Компетентності в 
природничих науках і 

технологіях
Підприємливість

Загальнокультурна
грамотність

Екологічна
грамотність і 

здорове життя

Уміння навчатися
впродовж життя

Інформаційно-
цифрова

компетентність

Соціальні і 
громадянські

компетентності

Ключові 
компетентності



Закон України “Про освіту” 
Стаття 12.

Креативна особистість
Вміє визначати мету і проектувати діяльність; 

Будувати взаємини з людьми
Використовувати знання на практиці. 

Має активну громадську і професійну позицію
Усвідомлює необхідність підготовки до життя і праці

в ХХІ ст. 
Працелюбна, духовнозбагачена

Готова до саморегуляції самовиховання і 
саморозвитку

Кінцева  мета



9. СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
[с. 29]

Кожна школа матиме у
своїй структурі сучасну
бібліотеку, яка стане
ресурсним осередком і
експериментальним
майданчиком для учнів і
вчителів, забезпечить
вільний доступ до якісних
електронних підручників,
енциклопедій, бібліотек,
лабораторій.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-
compressed.pdf

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


Бібліотека суспільства знань, 
компетенцій

http://territorymetod.blogspot.com/2016/09/blog-
post_28.html

http://territorymetod.blogspot.com/2016/09/blog-post_28.html


Надає здобувачам освіти рекомендації
щодо можливостей покращення якості

навчання через звернення до 
різноманітних джерел інформації

Бібліотекар
Забезпечує поновлення 

книжкового фонду 
новою теоретичною та 

методичною 
літературою по проблемі

Добирає літературу та інші 
джерела інформації 

стосовно формування 
ключових компетентностей

Навчає учнів умінню
працювати з каталогами, 

словниками, 
довідниками, 

енциклопедіями

Допомагає та направляє 
у застосуванні
інформаційно-

комунікаційних 
технологій в навчанні та 

повсякденному житті



КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ЖИТТЯ
Ключові компетентності – 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.

Спільними для компетентностей є такі 
вміння:

уміння читати і розуміти прочитане;
уміння висловлювати думку усно і письмово;
критичне мислення;
здатність логічно обґрунтовувати позицію;
виявляти ініціативу;
творити;
уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та
приймати рішення;
уміння конструктивно керувати емоціями;
застосовувати емоційний інтелект;
здатність співпрацювати в команді.



Шляхи формування нової особистості 
засобами бібліотеки

ТрадиційніІндивідуальні 
консультації

Бібліотечно-
інформаційні 

уроки

Групові 
бесіди

Ігрові 
методики

Візуальні 
засоби

Тренінги, 
практичні 
заняття

Друкована 
продукція

квести

конкурси

вікторини
цитування 
ресурсів

дії з 
інформацією

пошук 
інформації в 

мережі

постери 
на стінах

посібники

підручники

Наліпки на 
комп’ютерних столах



Шляхи формування нової особистості 
засобами бібліотеки

Онлайнові 

Відповідна 
рубрика 

веб-сайту

Онлайн 
презентації

Навчальне 
відео

Тематичний 
блог 

бібліотеки



Джерела інформації

1. Компетентність — ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи 
[Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : 
сайт. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5290, 
вільний. – Назва з екрана.
2. Про освіту [Електронний ресурс]: Закон України від 05.09.2017 № 
2145-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України : 
офіційній портал. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, вільний. – Назва з 
екрана.
3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 
період до 2029 року/ . Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 
року/
4. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» 
[Електронний ресурс] : схвалена розпорядженням КМ України від 23 
березня 2016 року № 219-р // Освіта.ua : сайт. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/other/50972/, вільний. – Назва з екрана.
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