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Компетентнісний підхід від Ohio Child Welfare 
Training Program (by Institute for Human Services)

• Judith S. Rycus та її колеги з Institute for Human Services в 1970-х 
створили для соціальних працівників у штаті Огайо систему 
підготовки і навчальної підтримки Competency-Based Inservice 
Training. А головне, вони створили методологію, що дозволяє 
будувати аналогічні системи в інших країнах з іншими умовами.

• В 2008 Джуді Райкус заснувала в Україні МГО «МЦРЛ», метою якої є 
створення подібної системи навчання, заснованого на 
компетентнісному підході, для України.

• З 2015 я співпрацюю з МЦРЛ. В 2017 мав навчальний візит до IHS у 
Коламбус і з того часу включився в розробку цієї системи навчання.

• В 2020 році ми з МЦРЛ завершили розробку моделі базової 
компетентності працівників сфери захисту прав дитини в Україні.



Компетентність – це характеристика особи з 
точки зору її здатності виконувати певну 
роботу в певних умовах і в певній ролі.

Як працює Competency-Based Inservice Training

Цю здатність забезпечує освоєння набору знань, 
навичок і цінностей. Оволодіння ними та підтримка їх 
на належному рівні є завданнями компетентнісного 
навчання за пропонованою методологією.

Ключовий елемент у створенні системи 
навчання – це модель компетентності, 
докладний опис необхідних для виконання 
роботи знань, навичок і цінностей



Користувачі 
вікіпроєктів Взаємодія

Наскільки все складно

Безліч ролей: читач,
редактор, патрульний… 

Роль – читач

• Критичне сприйняття*
• Знання інтерфейсу сайту

Перегляд 
статей

• Розуміння, як це можливо
• Навички редагування

Дрібні 
виправлення

Наприклад:

Складові взаємодії з вікі *Для цього треба:
- знати основні 
вимоги до статей 
(КЗ, АД, НТЗ, ЧНЄВ)
- розуміти позначки 
щодо статусу статті
- розуміти шаблони-
попередження



Етапи розробки моделі комп-сті

• Визначення ключових ролей або груп 
користувачів Вікіпроєктів, щодо яких ми 
визначаємо складові комп-сті

• Вивчення практики: спостереження, 
опитування, вивчення інструкцій тощо

• Експертна робота на основі отриманих 
даних з визначення переліків необхідних 
знань, навичок і цінностей для всіх ролей

• Перевірка розроблених переліків на 
адекватність у масовому опитуванні 
спільноти, представників усіх ролей ???



загальна рамка для розробки навчальних курсів
для кожної ролі у вікіспільноті, що враховуватимуть досвід
цілої спільноти, а не лише кількох розробників навчальної програми

І що в результаті?

добре структуровані переліки знань, умінь і цінностей 
(з додатковим розподілом на технічні, комунікативні і т.п.),
необхідних для кожної з ролей користувачів вікіпроєктів

критерії для оцінювання рівня компетентності користувача,
на основі яких можна створювати опитувальники
(наприклад, для кандидатів в адміністратори)



Питання на 
обговорення:

чи потрібна така 
розробка спільноті?

І чи є добровольці 
на участь у ній?


