
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ 

 
Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті : 

реалізація теорії та практики / Н. В. Василенко. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2017. – 128 с. – (Бібліотека 

журналу «Управління школою» ; Вип. 9 (176)). 

 У посібнику автор спробував інтегрувати теорію й 

практику реалізації компетентнісного підходу в освіті. 

Метою посібника є дослідження проблеми реалізації 

компетентнісного підходу за умов змін в освіті, зокрема, 

управління результатом неперервного процесу навчання 

особистості з огляду на реалізацію діяльнісного та 

компетентнісного підходів. 

 Для керівників і вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

Новий учитель. Перепідготовка / А. Бугайчук ; 

упоряд. Бугайчук А. – К. : Вид. група «Шкільний 

світ», 2018. – 88 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Книга стане незамінним помічником для будь-

якого директора та вчителя. Видання містить методичні 

матеріали щодо успішної перепідготовки й підвищення 

кваліфікації вчителів: подані неформальні методи  

післядипломної педагогічної освіти та практичні поради, 

як учителю ефективно засвоїти знання та навички під 

час самоосвіти. 

 Для керівників навчальних закладів, заступників, 

методистів, учителів і студентів педагогічних ВНЗ. 
 

 

Формування предметних компетентностей засобами 

проектного навчання / автор-упор. К. О. Баханов. – 

Х. : Вид. група «Основа», 2018. – 128 с. – (Бібліотека 

журналу «Історія та правознавство» ; Вип. 7 (175)). 

 Посібник присвячений методичним проблемам 

застосування проектної технології навчання на уроках 

історії та її ролі в розвитку предметних компетентностей 

учнів. 

 Видання розраховане на вчителів,  методистів, 

викладачів та студентів вищих педагогічних закладів 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 



Федчиняк А. О. Історія повсякденності як засіб 

формування історичної компетентності. – Х. : Вид. 

група «Основа», 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу 

«Історія та правознавство» ; Вип. 2 (170)). 

 В оновлених програмах 2017 р. з історії суттєво 

змінився підхід до вивчення історії повсякденного життя 

людей. Автор посібника пропонує методичні 

рекомендації з вивчення історії повсякденності, а також 

висвітлює її роль у формуванні історичних 

компетентностей. 

 Видання розраховане на вчителів, методистів та 

студентів педагогічних вишів. 

 

 

 

Удовиченко І. Компетентнісні завдання. Географія / 

І. В. Удовиченко. – К. : «Видавничий дім «Перше 

вересня», 2018. – 184 с. – (Бібліотека «Шкільного 

світу»). 

 Книжка містить 425 завдань компетентнісного 

спрямування  для навчання географії. Завдання 

об’єднано у 5 блоків та 2 модулі, що пройшли апробацію 

в закладах загальної середньої освіти Сумської області. 

Запитання, завдання мають універсальний характер, 

розраховані на учнів пропедевтичного (6–9-ті класи) і 

профільного (10–11(12)-ті класи) рівнів навчання. 

 Для вчителів на уроках географії, 

природознавства, профільних ЗВО, керівників гуртків та 

студентів.  

  

Баханов К. О. Застосування компетентнісного 

підходу в олімпіад них завданнях з історії /                    

К. О. Баханов. – Х. : Вид. група «Основа», 2018. –          

79 с. – (Б-ка журналу «Історія та правознавство» ; 

Вип. 12 (180)). 

 Автор посібника за матеріалами Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з історії проаналізував, яким чином 

розв’язання завдань історичних олімпіад впливає на 

формування предметних компетентностей учнів. 


