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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів» 

складена Якименко С. І. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня бакалавра напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. 

 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: компетентісний підхід у 

навчанні. 



Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методика формування 

ключових та предметних компетентностей молодших школярів» є складовою 

частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» і пов’язана з педагогічними дисциплінами – загальними основами 

педагогіки, історією педагогіки, теорією виховання, педагогічною творчістю, 

сучасними педагогічними технологіями, методиками навчання окремих 

дисциплін, а також є основою для проходження майбутніми вчителями 

початкової школи педагогічної практики. 

 

 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, 

співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних 

положеннях компетентнісного підходу в початковій ланці освіти. 

Завдання: методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні 

та теоретичні положення компетентнісного підходу; 

узагальнити ключові та предметні компетентності початкової 

школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні 

ознаки; пізнавальні: студенти повинні знати структуру і зміст 

основних педагогічних компетентностей; практичні: розвиток у 

майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до 

аналітичного розуміння педагогічної діяльності, навчання їх 

творчим підходам до визначення педагогічних дій у 

нестандартних педагогічних ситуаціях; сформувати позитивне 

ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи 

до творчого оволодіння структурою і змістом ключових і 

предметних компетентностей в початковій школі; вміння 

приймати найбільш вдалі рішення відповідно до педагогічних 

закономірностей, принципів виховання та навчання, що дає 

можливість реалізації діяльнісно-особистісного підходу у 

вихованні. 

 

 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен оволодіти наступними 

компетентностями: 



У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 

 
І. Загальнопредметні: 

- ЗК-1:здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування різноманітних 

методів наукового дослідження, уміння використовувати їх у професійній 

діяльності початкової школи;. формулювати думку з використанням наукових 

термінів; 

- ЗК-3: здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків; 

- ЗК-6: здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати інформацію з 

різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові 

факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші події, явища, визначати 

їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне, об’єктивне і 

суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 

- ЗК-7: здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти 

ІІ. Фахові: 

- ФК-1 здатність використовувати нормативні правові документи у 

професійній діяльності у галузі початкової освіти; 

- ФК-8 здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи; 

- ФК – 11: вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних 

умінь, навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення; 

- ФК – 12: здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності 

базові знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи 



аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з 

метою моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей 

у початковій школі. 

 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та 

професійних якостей. 

Тема1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

Тема 2. Професійна компетентність вчителя початкових класів 

Кредит 2. Компетентісний підхід в освіті 

Тема 1. Теоретичні основи формування ключових компетентностей: 

європейський аспект. 

 

 
Тема 2. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

Кредит 3. Формування в учнів початкової школи ключових і предметних 

компетентностей. 

Тема 1. Методика формування в учнів ключової компетентності уміння 

вчитися. 

Тема 2. Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу 

Тема 3. Методика формування в учнів початкової школи предметних 

компетентностей у процесі навчання української мови 



Тема 4. Методика формування читацької компетентності в учнів початкової 

школи 

 

 

 
 

3. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика формування ключових 

та предметних компетентностей молодших школярів». 

2. Плани семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи. 

4. Тексти лекцій з курсу. 

5. Комп’ютерні презентації до лекцій та семінарських занять. 
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В. Алексеев // Педагогические технологии. - 2000. - №3. - С. 3-17. 

2. Баханов К. О. Сучасна історична освіта: інноваційні аспекти : 

монографія / К. О. Баханов. - Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. - 

384 с. 

3. Болотов В. А. Компетентносная модель: от идеи к образовательной 

программе /В. А. Болотов, В.В. Сериков //Педагогика. -2003. -№10. -С. 8- 

14. 

4. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с. 
5. Бондар С. П. Компетентність особистості - інтегрований компонент 

навчальних досягнень учнів / С. П. Бондар // Біологія в школі. — 2003. 

— №2. — С. 8—9. Голованова Н. Ф. Общая педагогіка : учеб, пособие 

для вузов / Н. Ф. Голованова. - СПб. : Речь, 2005. - 317 с. 

6. Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти / 

Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. 

7. Волошенко Л. Б. Модель формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Л. Б.Волошенко // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти: зб. статей. - Ялта: РВВКГУ, 2005. - Вип. 8. - 

Ч. 1. - С. 36. - (Серія «Педагогіка і психологія»). 



8. Гельфман Э. Г. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся / Э.Г. Гельфман, М. А. 

Холодная. - СПб. : Питер, 2006. - 384 с. 

9. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа комиетентносного подхода в образовании / И. А. Зимняя. - М., 

2004. - 320 с. 

10. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук.-К. : К. І. С., 2004.-112 с. 

11. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : 

метод, рекомендації / Н. М. Бібік (керівник авт. кол.), О.Я. Савченко, Т. 

М. Байбара га ін. - К. : Початкова шк., 2008. - 128 с. 

12.Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных 

стандартах / В.В. Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. - 2003. - №3. 

- С. 3-10. 
13. Элъконин Б. Д. Понятие компетентности с позиций развивающего 

обучения / Б.Д. Эльконин // Современные подходы к компетентностно 

ориентированному образованию. - Красноярск, 2002. - 116 с. 

14. Локшина О. І. Становлення компетентнісної ідеї в європейській освіті. – 

К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 21–30. 

15.Луговий В. І. Концептуальні засади розроблення національної рамки 

кваліфі-кації / В. І. Луговий // Вища школа. - 2010. - №9.Новиков А.М. 

Методология учебной деятельности / А. М. Новиков. - М., 2005. - 176 с. 

16. Пометун 0.1. Дискусія українських педагогів навколо питань 
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17.Поташник М.М. Управление развитием образовательного процесса / М. 

М. Поташник // Педагогика. - 1995. - №2. - С. 20-26. 
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20.Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції Державного 

стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // Початкова 

школа. - 2010. - №4. 

21.Савченко О.Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впли-ву/О.Я. 

Савченко // Початкова школа. - 2009. - №8. 

22.Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої 

політики. К. :К. І. С., 2003.-296 с. 



23.Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения / А.В. Хуторской. - М. : Изд-во МГУ, 2003. - 220 с. 

24. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное 

образование. — 2003. №2. - С. 58-64. 

25.Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному? : пособие для учителя / А.В. Хуторской. — М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.-383 с. 

26.Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А. В. 

Ху- горской. - СПб. : Питер, 2004. - 541 с 

27.Чепышева Л.Н. Формирование общеучебной компетентности младших 

школьников в условиях безотметочного обучения / Л.Н. Чепышева// 

Педагогические науки.-2007.-№3 (25).-С. 117-120. 

28. Т. И. Намова, Т. М. Давыденко, Т. Н. Шибанова; под ред. Т. И. 

Шамовой. - М.: Академия, 2002. - 384 с. 

29. Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней. - М., 2000. - 380 с. 

30. Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования 

/ С. Шипиш // Дайджест педагогических идей и технологий. Школа - парк. - 

2002. - №3 С. 20-21. 

 

Допоміжна 

1. Навчальна програма. Математика (для 1-4 класів) / О. В. Онопрієнко, 
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3. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 

 

 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

 

 
0101 Педагогічна освіта 

 
(шифр і назва) 

 

 

 

Дисципліна вибору 

факультету 

 

Напрям підготовки 

6.010102 Початкова освіта 
 

(шифр і назва) 

 

 
 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

 Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 год. 

самостійної роботи 

студента – 2,2год. 

 

 

 

Освітньо- 

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

12 год. 8 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 



  Вид контролю: 

залік 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30%/70% 

для заочної форми навчання – 10%/90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 
Мета: формування в майбутніх учителів початкової школи здатності до 

аналізу, співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних 

положеннях компетентнісного підходу в початковій ланці освіти. 

Завдання: методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні 

та теоретичні положення компетентнісного підходу; 

узагальнити ключові та предметні компетентності початкової 



школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні 

ознаки; пізнавальні: студенти повинні знати структуру і зміст 

основних педагогічних компетентностей; 

практичні: розвиток у майбутніх вчителів педагогічного 

мислення, здатності до аналітичного розуміння педагогічної 

діяльності, навчання їх творчим підходам до визначення 

педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях; 

сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього 

вчителя початкової школи до творчого оволодіння структурою і 

змістом ключових і предметних компетентностей в початковій 

школі; вміння приймати найбільш вдалі рішення відповідно до 

педагогічних закономірностей, принципів виховання та 

навчання, що дає можливість реалізації діяльнісно- 

особистісного підходу у вихованні. 

 

 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 

 
І. Загальнопредметні: 

- ЗК-1:здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування різноманітних 

методів наукового дослідження, уміння використовувати їх у професійній 

діяльності початкової школи;. формулювати думку з використанням наукових 

термінів; 

- ЗК-3: здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків; 

- ЗК-6: здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати інформацію з 

різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові 

факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші події, явища, визначати 

їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне, об’єктивне і 

суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 



- ЗК-7: здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти 

 

 
ІІ. Фахові: 

- ФК-1 здатність використовувати нормативні правові документи у 

професійній діяльності у галузі початкової освіти; 

- ФК-8 здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи; 

- ФК – 11: вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних 

умінь, навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення; 

- ФК – 12: здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності 

базові знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи 

аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з 

метою моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей 

у початковій школі. 

 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та 

професійних якостей. 

Тема 1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства стає очевидним, що традиційна модель освіти 

практично вичерпала себе й не відповідає все більш зростаючим вимогам часу. Назріла необхідність 

у зміні способів педагогічної діяльності з трансляції готових знань на забезпечення розвитку 

особистості школяра як результату навчально-виховного процесу. 

Компетентнісний підхід розглядають як такий, що дозволяє подолати розрив між існуючою 

освітньою практикою та новими вимогами до результатів освіти в умовах інформаційного 

суспільства. 

Тема 2. Професійна компетентність вчителя початкових класів 



Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, які 

дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу. Для цього 

потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній  діяльності. 

“Компетентність” визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через 

здобуття нею необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки фахівців. 

Критерії професійної компетентності вчителя початкових класів 
 

Професійна компетентність вчителя – інтеграційна система професійно-значимих особових 

властивостей, придбаних педагогом як в процесі загальної і спеціальної освіти, так і на основі 

практичного досвіду, що забезпечують високий рівень професійної педагогічної діяльності. Під 

високим рівнем професійної педагогічної діяльності розуміється її ефективність, що відповідає 

рівню сучасної науки і вимогами сьогоднішнього дня. 

Кредит 2. Компетентісний підхід в освіті 

Тема 1. Теоретичні основи формування ключових компетентностей: 

європейський аспект. 

Як зазначають міжнародні експерти, значну роль у визначенні ключових компетентностей 

відіграє контекст їх застосування. Незалежно від країн і суспільств громадяни виконують однакові 

функції впродовж життя. Оскільки основна маса дорослих є водночас працівниками й студентами, 

батьками та піклувальниками, учасниками різноманітних видів дозвілля, політичної, культурної та 

інших видів діяльності, основна функція суспільства – дати змогу всім громадянам стати 

повноцінними членами цих різноманітних громад; наскрізний та універсальний характер всіх 

категорій ключових компетентнотсей сприятливий для всіх. 

Тема 2. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної і, зокрема початкової 

освіти, здійснюється шляхом виявлення можливостей конкретного предмета для кожної з них. 

Технологічно це означає, що сукупність компетентностей має відбиватися у цілях Державного 

стандарту, програмах обсягу змісту, а найбільшою мірою у державних вимогах до навчальних 

досягнень учнів. Власне саме остання складова змісту дає чітке розуміння про те, що має бути 

результатом вивчення того чи іншого матеріалу. 

Ключові компетентності слід формувати через спеціально підготовлений зміст, технології і 

розвивально збагачене середовище, яке має такі ознаки: відкритість, цілісність, емоційна 

комфортність, суб’єктність навчальної взаємодії . 

Кожна освітня галузь має внести свою частку у формування ключових компетентностей 

учнів, пояснюючи цим практичні і розвивальні результати початкової освіти. 

Кредит 3. Формування в учнів початкової школи ключових і предметних 

компетентностей. 

Тема 1. Методика формування в учнів ключової компетентності уміння 

вчитися. 



Уміння вчитися – це цілісне індивідуальне утворення, яке має кілька складових, що 

співвідносяться зі структурою навчальної діяльності, й ціннісними орієнтаціями особистості. 

Ключова компетентність уміння вчитися у розвиненому вигляді інтегрує психолого- 

особистісні характеристики учня зі змістовою й діяльнісною основою учіння. Володіння цим 

умінням програмує індивідуальний досвід  успішної  праці  учня,  запобігає  перевантаженню, 

сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу й засобів учіння. 

Людина, яка звикла самостійно вчитися, не губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуації, не 

зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шукає джерела ін- 

формації, шляхи розв'язання. 

Тема 2. Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу. 

Урок у початкових класах як організаційна форма навчання постійно зазнає багатьох змін у 

своїй побудові у зв´язку зі змінами вимог до якості освіти, що їх висувають у різні часи перед 

школою влада, суспільство і педагогічна наука Це зумовлено тим, що урок є не  лише 

організаційною формою, а й відрізком, клітинкою обмеженого в часі навчального процесу, характер 

якого залежить від його цілей, що мають на ньому розв´язуватися, змісту і методів навчання. 

На уроці, як у цілісному відрізку процесу навчання, взаємодіють всі його компоненти – цілі, 

дидактичні задачі, зміст, методи, матеріальне оснащення та інше. Ознаками сучасного уроку є 

взаємодія всіх компонентів і цілісність процесу навчання. 

Тема 3. Методика формування в учнів початкової школи предметних 

компетентностей у процесі навчання української мови. 

Формування у майбутніх учителів початкових класів ключової комунікативної 

компетентності має специфічні риси, що визначаються й іншими особливостями професіограми 

вчителя-класовода, а саме колом тих співрозмовників, з якими він має контакти на професійному 

рівні: передусім з учнями, колегами по школі та з батьками дітей, а також із громадськістю, коли він 

постає в ролі громадського діяча в соціумі. 

Комунікативна функція, яка нині стала провідною метою не тільки початкової, а й основної 

школи, є однією з найважливіших функцій спілкування. Вона охоплює різні форми і засоби обміну і 

передавання інформації, завдяки яким уможливлюється узгодження різноманітних дій і взаєморозу- 

міння людей у різних формах діяльності, зокрема в навчальній. 

Учитель початкових класів допомагає школярам усвідомити, що вони мають говорити і 

писати зрозуміло для інших, що діють спеціальні правила (норми), яких необхідно дотримуватись. 

Тому традиційних знань з фонетики і граматики недостатньо, щоб користуватися мовою як засобом 

спілкування. Для цього слід знати найважливіші соціальні, ситуативні та контекстуальні правила і 

зважати на них. 

Тема 4. Методика формування читацької компетентності в учнів початкової 

школи. 

Читацька компетентність як складне багатокомпонентне особистісне утворення стосується 

текстів різних видів, а не лише художніх. Вона є базовим складником комунікативної і пізнавальної 

компетентностей і передбачає оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних 



ставлень, які дають змогу дитині відповідно до її вікових можливостей самостійно орієнтуватися в 

колі дитячого читання, самостійно працювати з різними видами письмових текстів — читати їх, 

розуміти, знаходити потрібну інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, застосовувати її 

для розв’язання навчально-пізнавальних завдань, у життєвому досвіді, у стандартних і нових 

ситуаціях. Набутий читацький досвід забезпечує готовність і здатність молодших школярів до 

подальшого навчання, пізнання, саморозвитку. 

 

 
 

4.Структура навчальної дисципліни 
 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та 

професійних якостей 

Тема 1. Зміст, мета і 

завдання курсу «Методика 

формування ключових та 

предметних 

компетентностей. 

12 2 2   8 

Тема 2. Професійна 

компетентність вчителя 

початкових класів. 

18 2 2   14 

Усього годин 30 4 4   22 

 

Кредит 2. Компетентісний підхід в освіті 

Тема 1. Теоретичні основи 

формування ключових 

компетентностей: 

європейський аспект. 

14  2   12 



Тема 2. Втілення ключових 

і предметних 

компетентностей у змісті 

шкільної освіти України. 

16 2 2   12 

Усього годин 30 2 4   24 

 

Кредит 3. Формування в учнів початкової школи ключових і предметних 

компетентностей. 

Тема 1. Методика 

формування в учнів 

ключової компетентності 

уміння вчитися. 

8 2 2   4 

Тема 2. Проектування уроку 

у початковій школі на 

засадах компетентнісного 

підходу. 

6  2   4 

Тема 3. Методика 

формування в учнів 

початкової школи 

предметних 

компетентностей у процесі 

навчання української мови. 

10 2 4   4 

Тема 4. Методика 

формування читацької 

компетентності в учнів 

початкової школи. 

6 2 2   2 

Усього годин 30 6 10   14 

Усього годин за планом 
90 12 18   60 

 

5. Теми практичних занять 



№ п/п Назва теми Кількість годин 

1 Тема1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування 

ключових та предметних компетентностей. 

2 

2 Тема 2. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 2 

3 Тема 3. Теоретичні основи формування ключових 

компетентностей: європейський аспект. 

2 

4 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті 

шкільної освіти України. 

2 

5 Тема 5. Методика формування в учнів ключової компетентності 

уміння вчитися. 

2 

6 Тема 6 Проектування уроку у початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу. 

2 

7 Тема 7.Методика формування в учнів початкової школи 

предметних компетентностей у процесі навчання української 

мови. 

4 

8 Тема 7. Методика формування читацької компетентності в учнів 

початкової школи. 

2 

Всього  18 год. 

 

 

 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 
 

з/п 

Назва теми Кількість 
 

годин 

1 Тема1: Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових 

та предметних компетентностей». 

Компетентнісний підхід в освіті. 

10 

2 Тема 2: Професійна компетентність вчителя початкових класів 10 

3 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті 

шкільної освіти України 

10 

4 Тема 5. Методика формування в учнів ключової  компетентності 

уміння вчитися 

10 

5 Тема 7. Методика формування в учнів початкової школи предметних 

компетентностей у процесі навчання української мови 

10 



6 Тема 8. Методика формування читацької компетентності в учнів 

початкової школи 

10 

Разом  60 год. 

 

 

 
 

10. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, 

проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

 

 
11. Методи контролю 

Модульна контрольна робота, усне опитування, тестування, творчі 

роботи, наукові статті; перевірка конспектування лекцій, першоджерел, 

виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, рефератів, 

мультимедійні презентації. 

 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне оцінювання/самостійна робота 

 

Контрольн 

а робота 

Сума 

балів 

за кредит 

Залік 

Кредит 1     

Т1 Т2    

100 

 

100 15/35 15/35   

Кредит 2     

Т1 Т2  

60 

 

100 

 

100 10/10 10/10 

Кредит 3     

Т1 Т2 Т3 Т4  

30 

 

100 

 

100 5/5 5/5 10/30 5/5 



Усього балів за поточне оцінювання і ср - 

210 

90  300 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 

За шкалою університету 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90 – 100 (відмінно) А 5 (відмінно)  

 

 

зараховано 

80-89 (дуже добре) В  

4 (добре) 
65-79 (добре) С 

55-64 (задовільно) D  

3 (задовільно ) 
50-54 (достатньо) Е 

35-49 (назадовільно) FX  

2 (незадовільно) 
 

не зараховано 1-34 (наприйнятно) F 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічні технології в 

початковій школі». 

2. Плани семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи: тематика рефератів, творчих робіт. 

4. Тексти лекцій з курсу. 

5. Комп’ютерні презентації до лекцій та семінарських занять. 

14. Рекомендована література 

Базова 

31.Алексєев М.В. Ключевые компетенции в педагогической литературе / М. 

В. Алексеев // Педагогические технологии. - 2000. - №3. - С. 3-17. 



32. Баханов К. О. Сучасна історична освіта: інноваційні аспекти : 

монографія / К. О. Баханов. - Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. - 

384 с. 

33. Болотов В. А. Компетентносная модель: от идеи к образовательной 

программе /В. А. Болотов, В.В. Сериков //Педагогика. -2003. -№10. -С. 8- 

14. 

34.Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с. 

35.Бондар С. П. Компетентність особистості - інтегрований компонент 

навчальних досягнень учнів / С. П. Бондар // Біологія в школі. — 2003. 

— №2. — С. 8—9. Голованова Н. Ф. Общая педагогіка : учеб, пособие 

для вузов / Н. Ф. Голованова. - СПб. : Речь, 2005. - 317 с. 

36.Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти / 

Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. 

37.Волошенко Л. Б. Модель формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Л. Б.Волошенко // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти: зб. статей. - Ялта: РВВКГУ, 2005. - Вип. 8. - 

Ч. 1. - С. 36. - (Серія «Педагогіка і психологія»). 

38. Гельфман Э. Г. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся / Э.Г. Гельфман, М. А. 

Холодная. - СПб. : Питер, 2006. - 384 с. 

39. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа комиетентносного подхода в образовании / И. А. Зимняя. - М., 

2004. - 320 с. 

40. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук.-К. : К. І. С., 2004.-112 с. 

41. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : 

метод, рекомендації / Н. М. Бібік (керівник авт. кол.), О.Я. Савченко, Т. 

М. Байбара га ін. - К. : Початкова шк., 2008. - 128 с. 

42.Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных 

стандартах / В.В. Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. - 2003. - №3. 

- С. 3-10. 
43. Элъконин Б. Д. Понятие компетентности с позиций развивающего 

обучения / Б.Д. Эльконин // Современные подходы к компетентностно 

ориентированному образованию. - Красноярск, 2002. - 116 с. 

44. Локшина О. І. Становлення компетентнісної ідеї в європейській освіті. – 

К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 21–30. 

45.Луговий В. І. Концептуальні засади розроблення національної рамки 

кваліфі-кації / В. І. Луговий // Вища школа. - 2010. - №9.Новиков А.М. 

Методология учебной деятельности / А. М. Новиков. - М., 2005. - 176 с. 

46. Пометун 0.1. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. 

Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 



українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. 

В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

47.Поташник М.М. Управление развитием образовательного процесса / М. 

М. Поташник // Педагогика. - 1995. - №2. - С. 20-26. 

48. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, 

развитие, реализация / Дж. Равен. - М. : Когито-Центр, 2002. - 270 с. 

49.Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній 

освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої 

політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004 - С. 33-44. 

50.Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції Державного 

стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // Початкова 

школа. - 2010. - №4. 

51.Савченко О.Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впли-ву/О.Я. 

Савченко // Початкова школа. - 2009. - №8. 

52.Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої 

політики. К. :К. І. С., 2003.-296 с. 

53.Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения / А.В. Хуторской. - М. : Изд-во МГУ, 2003. - 220 с. 

54. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное 

образование. — 2003. №2. - С. 58-64. 

55.Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному? : пособие для учителя / А.В. Хуторской. — М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.-383 с. 

56.Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А. В. 

Ху- горской. - СПб. : Питер, 2004. - 541 с 

57.Чепышева Л.Н. Формирование общеучебной компетентности младших 

школьников в условиях безотметочного обучения / Л.Н. Чепышева// 

Педагогические науки.-2007.-№3 (25).-С. 117-120. 

58. Т. И. Намова, Т. М. Давыденко, Т. Н. Шибанова; под ред. Т. И. 

Шамовой. - М.: Академия, 2002. - 384 с. 

59. Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней. - М., 2000. - 380 с. 

60. Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования 

/ С. Шипиш // Дайджест педагогических идей и технологий. Школа - парк. - 

2002. - №3 С. 20-21. 

Допоміжна 

15.Навчальна програма. Математика (для 1-4 класів) / О. В. Онопрієнко, 
С.О. Скворцова, Н.П. Листопад // Навчальні програми для 
загальноосвітніх навч. закл. - К.: Освіта, 2012. - С. 138-170. 

16.Навчальна програма. Літературне читання (для 2-4 класів) / О. Я. 
Савченко, В. О. Мартиненко та ін // Навчальні програми для 
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9. Сайт Міністерства освіти та науки України. http://www.mon.gov.ua/ 

10.Сайт Академії педагогічних наук України. http://www.apsu.org.ua/ 

11.Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 
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ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи формування ключових 

компетентностей 

 

Лекція 1 

Тема: Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування 

ключових та предметних компетентностей». 

Компетентнісний підхід в освіті. 

Мета лекції: 

дидактична: ознайомитися із метою і завданняминавчальної дисципліни 

«Методика формування ключових та предметних компетентностей»; засвоїти 

зміст понять: «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція»; з’ясуватиособливості становлення 

компетентнісного підходу в освіті: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття:«компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція». 
Обладнання: комп’ютер, мультимедійна дошка, звуковий супровід. 

 

План: 

1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

2. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної 

спільноти. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 

І. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей» 

 

Мета: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, 

співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних положеннях 

компетентнісного підходу в початковій ланці освіти. 

Завдання: методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні 

та теоретичні положення компетентнісного підходу; узагальнити ключові та 

предметні компетентності початкової школи, виявити їх фундаментальну 

спільність, виділити істотні ознаки; пізнавальні: студенти повинні знати 

структуру і зміст основних педагогічних компетентностей; практичні: 

розвиток у майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до 

аналітичного розуміння педагогічної діяльності, навчання їх творчим підходам 

до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях; 

сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової 

школи до творчого оволодіння структурою і змістом ключових і предметних 

компетентностей в початковій школі; вміння приймати найбільш вдалі 

рішення відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання та 

навчання, що дає можливість реалізації діяльнісно-особистісного підходу у 

вихованні. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати:сутність компетентнісного підходу впочатковій ланці освіти; 

зміст понять: «компетентність», «компетенція», «ключові компетентності», 

«предметні  компетентності»;  компоненти ключової компетентності «уміння 

http://www/


вчитися»; складові діяльнісного та процесуального компонентів уміння 

вчитися; структуру і зміст предметних компетентностей в початковій школі; 

вміти: застосовувати компетентнісний підхід на уроках в початкових 

класах з урахуванням індивідуальних особливостей молодших школярів; 

визначати умови стимулювання мотивації учіння; вести самостійний пошук 

нової   інформації   з  метою  саморозвитку; оцінювати свою діяльність 

відповідно до науково-теоретичних та педагогічних знань; будувати план 

власної діяльності. 

 

ІІ. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної 

спільноти 
 

А) зарубіжний досвід: 

Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, 

останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов’язані з появою 

компетентнісно орієнтованої освіти, серед них– ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, 

ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, 

Міжнародний департамент стандартів тощо. 

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих 

компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному 

суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку 

праці, подальшому здобутті освіти. 

У багатьох європейських країнах сьогодні переглянуто та внесено зміни 

до навчальних програм, що спрямовані на створення підґрунтя для того, щоб 

основні результати навчання базувались на досягненні учнями необхідних 

компетентностей. Більшість науковців говорять про необхідність визначити, 

відібрати та ґрунтовно ідентифікувати обмежений набір компетентностей, які є 

найважливішими, інтегрованими, ключовими. 

Такий підхід дав підстави зарубіжним науковцям зробити висновок про 

те, що ключові (найвагоміші та найбільш інтегровані) компетентності 

 сприяють досягненню успіхів у житті; 

 сприяють підвищенню якості суспільних інститутів; 

 відповідають багатоманітним сферам життя. 

На думку експертів, створення умов для набуття необхідних 

компетентностей протягом всього життя сприятиме: 



 продуктивності та конкурентності людини на ринку праці; 

 скороченню безробіття завдяки розвиткові гнучкої (адаптивної) та 

кваліфікованої робочої сили; 

 розвиткові середовища для інноваційних перетворень у умовах 

глобальної конкуренції. 

У сучасному суспільстві відбуваються стрімкі зміни, які стосуються 

різних сфер його життя. По-іншому усвідомлюються проблеми, цінності, 

відповідно по-іншому визначається значення людського ресурсу. Не є 

винятком і педагогічна наука, яка потребує нових термінів на позначення 

сучасних вимог суспільства до професійних якостей педагога. 

Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом 

його модернізації. 

Причини: 

- Швидке старіння інформації, 

- постійна зміна технологій висувають певні вимоги до фахівця, який 

працює у системі освіти; 

- проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а 

для кожного учня. 

Компетентнісна освіта — спроба вийти за межі традиційної 

парадигми навчання, коли результатом вважається система знань, умінь і 

навичок учня, а не його здатність діяти. 

Тому коротко можна визначити, що компетентнісна освіта — 

особистісно-діяльнісна. Звичний результат навчання: «знаю що…», 

змінюється у напрямі «знаю як…». 

Вони виходять за межі знань, необхідних умінь і торкаються 

 особистісних якостей: комунікабельність, гнучкість, готовність до 

постійного навчання та самовдосконалення тощо. 

Саме поняття “компетентнісна освіта” виникло в США в процесі 

вивчення досвіду роботи видатних учителів. Воно ґрунтується на 

практичному найліпшому досвіді і стало результатом численних спроб 

проаналізувати його, розробивши певну теоретичну, концептуальну 

основу. 

Ці вимоги стосуються як майбутнього випускника, так і професійної 

діяльності сучасного вчителя. Серед сучасних формулювань, які відображають 



сукупність даних вимог до фахівця, — поняття компетентності. Це  спонукає 

до пошуку нового комплексу філософських та педагогічних ідей, принципів, 

положень, що можуть бути методологічною основою для розробки концепцій, 

підходів до реформування освітньої галузі. Відповідно одним із таких 

сучасних підходів є компетентнісний. 

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства стає очевидним, що 

традиційна модель освіти практично вичерпала себе й не відповідає все більш 

зростаючим вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів педагогічної 

діяльності з трансляції готових знань на забезпечення розвитку особистості 

школяра як результату навчально-виховного процесу. 

Компетентнісний підхід розглядають як такий, що дозволяє 

подолати розрив між існуючою освітньою практикою та новими 

вимогами до результатів освіти в умовах інформаційного суспільства. 

Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає 

поняття компетентності як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, 

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння 

або навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання. 

На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають: 

- спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й 

соціальні потреби; 

- комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. 

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття 

компетентностей як “здатність застосовувати знання й уміння” (Eurydice, 

2002), що забезпечує активне застосування навчальних досягнень у нових 

ситуаціях. В останніх публікаціях ЮНЕСКО поняття компетентності 

трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, застосовних у 

повсякденні (Rychen & Tiana, 2004). На останній конференції міжнародного 

рівня, що відбулась завдяки участі ЮНЕСКО, Міністерства освіти Норвегії 

(Департаменту технічної освіти та професійної підготовки) у 2004 р., дійшли 

згоди в трактуванні поняття компетентності як: здатність застосовувати 

знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах – 

ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному 

контексті так само, як і в професійних ситуаціях. Компетентність – 



поняття, що логічно походить від ставлень до цінностей, та від умінь до 

знань. 

Згідно з означенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (InternationalBoardofStandardsforTraining, 

PerformanceandInstruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається 

як спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати 

завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір 

знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти 

або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів 

у професійній галузі або певній діяльності. 

Ідеї компетентнісного підходу знайшли відображення в публікаціях 

багатьох сучасних науковців (І. Бех, В. Болотов, А. Вербицький, В. Луговий,  

О. Локшина, Л. Буркова, І. Зимня, О. Овчарук, Н. Побірченко, Г. Селевко, А. 

Хуторский, Ю. Швалб та ін.). Упродовж останніх років активно вивчаються 

проблеми професійного розвитку педагогів з позицій компетентнісного 

підходу (О. Бондаренко, Г. Данченко, М. Захарійчук, К. Віаніс - Трихименко, 

Г. Лісовенко, С. Клепко, Л. Пуховська, Т. Сорочан та ін.). Також дане питання 

представлене в низці дисертаційних досліджень (С. Калашнікова, Н.Лісова, Ю. 

Присяжнюк та ін.) 

На основі матеріалів можна зробити висновок, що поняття 

«компетенція» та «компетентність» є широко вживаними та водночас 

неоднозначними. Їх застосовують щодо аналізу широкого кола проблем на всіх 

рівнях освіти (дошкільна та початкова освіта, основна та профільна школа, 

підготовка фахівців у ВНЗ, післядипломна освіта). 

Вивчаючи поняття, учені опираються на визначення в тлумачних 

словниках. 

Так, з латинської competoозначає — домагаюсь, відповідаю, підходжу. 

Однак воно не стосується освіти та не використовується для пояснення 

педагогічних явищ. Незважаючи на застосування терміна для позначення 

особистісних характеристик, пов’язаних із процесами навчання і виховання, 

його пояснення в педагогічній довідковій літературі з’явилося нещодавно. 

Так, в «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» 

ці поняття трактуються наступним чином: 



«Компетентність у навчанні (лат. соmpetentia — коло питань, у 

яких людина добре розуміється) набуває молода людина не лише під час 

вивчення предмета, групи предметів, ай за допомогою засобів неформальної 

освіти, внаслідок впливу середовища тощо, а «компетенції» розглядаються 

як відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до 

освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат. 

На думку американського вченого Пола Хейджера, у розумінні поняття 

компетентність можна виділити три етапи: 
 

1. Перший етап (1960-1970 рр.) компетентність в освіті розуміється 

як проста демонстрація діяльності; відзначається введенням до наукового 

апарату та створенням передумов розмежування понять компетенція і 

компетентність. 

2. Другий етап (1970-1990 рр.) Основою для аналізу цього етапу стає 

монографія Дж. Равена «Компетентність в сучасному суспільстві», в якій автор 

обґрунтовує власне розуміння компетентності як багатоаспектного 

особистісного утворення. У більшості публікацій науковці перелічують 

запропоновані вченим 37 видів компетентностей та на основі їх узагальнення 

роблять спробу означити цей феномен, оскільки вчений не дає чіткого й 

однозначного визначення поняття. 

Характеризується використанням категорій компетенція і 

компетентність в теорії і практиці навчання, спілкування, щодо 

аналізу професіоналізму фахівців в управлінні, менеджменті та 

керівництві. Компетентність практикується як навички загального 

характеру, які визначають характер майбутньої діяльності або виконання 

певних дій; 

На другому етапі розвитку компетентнісного підходу поняття 

«компетенція» та «компетентність» не розрізняють як окремі. 

3. Третій етап (1990 р. і до наших днів) характеризується 

дослідженням компетенції як наукової категорії щодо освіти. Компетентності 

починають практикуватися такі, що обов’язково потребують як елементів 

виконання, так і володіння людиною певними інтелектуальними, моральними 

та соціальними якостями. На цей процес продовжують впливати наступні 

фактори: глобалізаційні процеси, які відбуваються у Європі та світі; 

необхідність швидко реагувати на виклики інформаційного суспільства, нові 

вимоги до якості освіти, підготовки фахівців; намагання у широкому контексті 

визначити цілі сучасної освіти тощо. 

Компетентність починають розглядати як результат, 

характеристику того, що здатний робити індивід, а не опис процесу її 



набуття. Власне компетентність стає мірою того, що людина може 

робити в конкретно визначений час. 

Оскільки компетентнісний підхід виник на противагу знаннєвому, 

науковці у визначеннях намагаються підкреслити діяльнісну природу 

компетентності. 

Так, на думку російських учених, компетенція - «здатність людини 

встановлювати зв’язки між знаннями і реальною ситуацією, здійснювати 

прийняття рішень в умовах невизначеності та виробляти алгоритм дій 

для їх реалізації» [5]. Залежно від характеру задач, які стоять перед людиною, 

виділяють такі їх види: особистісна, комунікативна, інтелектуальна, 

соціальна, загальнокультурна. 

Сучасні зарубіжні дослідники компетентності, зокрема Д. Равен, 

також відзначають, що інтелектуальні здібності, як і будь-які інші,  

якими володіє людина, не вичерпують розуміння компетентності. Одним з 

її компонентів є також внутрішня мотивація, яка не входить у розуміння 

здібностей як таких [10, с.280]. При цьому вчений розмежовує поняття 

цінностей і видів компетентностей, хоча вказує на те, що значна кількість 

видів компетентностей може мати для людини як самостійну цінність, так і 

слугувати засобом досягнення інших особистісно значимих цілей [10, с.281]. 

Поняття «компетентність» дедалі ширше використовується освітянами в 

різних словосполученнях (компетентнсіний підхід, компетентнісна освіта 

тощо) та на різних рівнях. Незважаючи на те, що в останні роки з’явилося 

чимало публікацій, в яких є спроби проаналізувати компетентнісний підхід у 

сучасній освіті, визначити та співвіднести поняття «компетенція» та 

«компетентність» науковцями, вони не є до кінця вивченими, що зумовлює 

багато суперечливих ідей. Це, у свою чергу, веде як до різного бачення 

сутності даного поняття вченими, так і до кінця незрозумілих практикам 

способів реалізації ідей компетентнісної освіти. 

Більш одностайні вчені у поглядах на те, що «компетенція» і 

«компетентність» — різні поняття. Так, терміном «компоненти 

компетентності» дослідники переважно позначають ті характеристики 

особистості та здібності, які дозволять ефективно діяти, вирішувати 

різноманітні проблеми та професійні задачі. 



Базовими поняттями компетентнісного підходу є компетентність і 

компетенція; ключові і предметні компетентності. Охарактеризуємо їх 

сутність. 

Передусім зазначимо, що компетентнісний підхід вченими 

визначається як спрямованість освітнього процесу на формування і 

розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей. Результатом 

такого процесу має бути формування загальної компетентності, що є 

інтегрованою характеристикою досягнень учня. Вона набувається в результаті 

навчання, особистого пізнавального і життєвого досвіду. Компетентність — це 

володіння учнем певної компетенції. 

Російські вчені О. Хуторський та В. Краєвський запропонували 

розрізняти поняття «компетентність» і «компетенція». 

Слово компетенція (з лат. competentia) означає коло питань, в яких 

людина добре обізнана та має певний досвід. 

А компетентність – це володіння людиною компетенцією, яка 

включає її особистісне ставлення до неї й предмета діяльності. Тобто, 
компетентність є результатом здобуття компетенцій. 

Вітчизняний педагог-науковець О. Пометун під компетенцією розуміє 

коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. 

Останнім часом в Україні та за рубежем ведеться активна робота щодо 

реалізації в освіті компетентнісного підходу. Тому науковці-педагоги та 

освітяни-практики обговорюють питання щодо походження та сутності даного 

поняття. 

Різні аспекти компетентнісного підходу відображено у численних працях 

(І.О. Зимня, В.В. Краєвський, А.В. Хуторський, О.В. Овчарук, Н.М. Бібік, О.І. 

Локшина, О.І. Пометун, Т.М. Байбара та ін.). 

Проаналізуємо сутність поняття компетентність і компетенція. Найбільш 

поширеним є такі визначення: 

 Компетентність — інтегрована здатність особистості, яка набута 

в процесі навчання, вона включає знання, досвід, цінності і ставлення, які 

можуть цілісно реалізуватися на практиці. Компетентність не може 

бути зведена лише до фактичних знань. 

Компетенціярозуміється як коло питань щодо яких особистість має 

бути обізнана, або певна сфера діяльності, в якій людина повинна володіти 

компетентністю. Вважається, що ідея компетентнісної освіти виникла у 

60-тих роках ХХ ст. у США. У 70—80-тих роках у європейських країнах 

відбувалось активне обговорення сутності цих понять. 

 

Тривалі наукові дискусії дозволили виокремити чотири базові 

характеристики поняття компетентність. А саме: 

• використання компетентності завжди відбувається у певному 

контексті (скажімо, у конкретній навчальній ситуації); 



• компетентність завжди є результатом, вона характеризує те, що 

може зробити індивід, а не описує чи розповідає про процес, під час якого він 

набув цю компетентність (наприклад, учень не показує, що саме він уміє, а 

розповідає «я читав, я писав…»); 

• для вимірювання здатності індивіда користуватися компетентністю 

потрібні чітко визначені та затверджені стандарти; 

• компетентність є мірою того, що індивід може зробити у  

конкретно визначений час [1]. 

Після використання сутнісних характеристик компетентностей 

розпочався відбір ключових компетентностей. Вважається, що імпульсом для 

цієї роботи були рекомендації Всесвітньої декларації про освіту для всіх 

«Назустріч базовим освітнім потребам» (Таїланд, 1990 р.). Хоча в тих 

рекомендаціях не вживався термін компетентність, однак наголошувалось на 

взаємодії знань, вмінь, мотивації, цінностей, ставлень у засвоєнні особистістю 

важливих соціальних і поведінкових контекстів. 

Аналізуючи стан реалізації компетентнісного підходу у світовій 

практиці, українські вчені беруть до уваги не тільки наукові розвідки, а й 

міждержавні документи, зокрема доповідь Жака Делора на засіданні ЮНЕСКО 

«Освіта. Прихований скарб» (у деяких перекладах — «Освіта. Справжній 

скарб») (1996 р.). 

 

У ній було сформульовано чотири напрями, за якими має будуватися 

освіта: 

Вміння жити разом — знання і розуміння культури інших народів, 

інших традицій, духовних цінностей. На цій основі має формуватися мораль 

мирного співіснування народів, як між країнами так і в середині країни. 

Вміння вчитися — проголошено як обов’язкова умова для навчання 

впродовж життя. Її пропонувалося формувати шляхом широкої академічної 

освіти з поглибленим вивченням низки окремих спеціальних предметів. 

Вміння діяти — можливість людини діяти в різних ситуаціях, часом 

непередбачуваних, працювати в команді. 

Вміння бути — повинно включати уміння і навички для повної 

реалізації природних задатків кожної людини (уява, фізична сила, естетичний 

смак, здатність до спілкування та ін.) 

Компетенція — об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень 

знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена 
від людини, є наперед заданою соціальною нормою. 

 

Предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних 

рис у межах конкретного предмета, що дозволяє учневі автономно 

виконувати певні дії для розв’язання певної навчальної проблеми 

(завдання, ситуації). 



Слід зазначити, що науковці по-різному тлумачать поняття 

компетентнісного підходу. 

Н. Бібік зазначає, що перехід в освіті до компетентнісного підходу 
«означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, 

забезпечення спроможності випускника відповідати новим запитам ринку, 

мати відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку свого «Я» у професії». 

На думку О. Пометун «під поняттям «компетентнісний підхід» слід 

розуміти спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 

ключових (базових, основних), загальногалузевих та предметних 

компетентностей особистості» 

В.Химинець повністю погоджується з вищезазначеним тлумаченням 

колеги та відмічає те, що основні зусилля традиційної системи освіти були 

акцентовані на набутті знань, умінь та навичок, а це догматично 

абсолютизувало знання і формувало знаннєвий підхід до навчання. 

Основна увага була прикута до самих знань, а те, для чого вони потрібні, 

залишалося поза увагою. 

Отже, компетентнісний підхід зміщує увагу з процесу накопичення 

нормативно визначених знань, умінь та навичок на формування та розвитку в 

студентів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і 

досвід в різних життєвих ситуаціях. 

За словами Н. Нагорної під поняттям «компетентнісний підхід» слід 

розуміти вміння студентів розв’язувати проблеми, що виникають у 

пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах етичних, 

соціальних, правових, професійних та особистих взаємовідносин. 

Т. Олійник вважає, що компетентнісний підхід пов'язаний з особистісно 

орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання та потребує 

трансформації змісту освіти, переходу від моделі, що існує об’єктивно для всіх 

студентів, на суб’єктивні надбання одного студента, які можна визначити. 

За визначенням Ю. Рибалко «компетентнісний підхід» – це підхід, що 

спрямований на реалізацію особистісно зорієнтованого навчання майбутнього 

фахівця, формування його готовності та здатності ефективно здійснювати 

професійну діяльність відповідно до умов соціуму, уміння приймати рішення 

та брати на себе відповідальність, володіння необхідними комунікативними 

якостями та здатністю до самоосвіти і самовдосконалення, 

конкурентоспроможність на ринку праці». 

Російський вчений А. Хуторський під компетентнісним підходом 

розуміє «підхід до організації навчально-виховного процесу, що спрямований 

на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дають їй змогу робити 

висновки, переконливо висловлювати думки та діяти адекватним чином у 

різних ситуаціях». 



Узагальнюючи проаналізовані літературні джерела з проблеми 

впровадження компетентнісного підходу в освіті, ми дійшли висновку, що 

вчені поняття «компетентнісний підхід» розуміють як: 

- спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 

ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості 

(О.Пометун, В.Химинець); 

- переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному та 

особистісно орієнтованому вимірі (Н.Бібік, Т.Олійник, Ю.Рибалко, 

А.Хуторський); 

 

Компетенція — рівень реалізації предметної компетентності. 
«Компетенції охоплюють не лише когнітивні і операційно-технологічні 

складові, але й мотиваційні, поведінкові, що ґрунтуються на ціннісних 

орієнтаціях. У комплексі компетенцій закладено додаткову можливість подати 

освітні результати системно, що створює передумови для чітких вимірників 

навчальних досягнень учнів. У методиках окремих навчальних предметів вже 

використовуються компетенції: лінгвістичні — в мовах, комунікаційні — в 

інформатиці тощо. 

 

У дидактичному вимірі результат компетентнісної освіти можна 

підкреслити таким виявом індивідуальності учня: 
 

Знання «Я знаю що…» 

Діяльність « Я вмію це зробити…Я можу…Я роблю…» 
Творчість «Я створюю… Я придумую…» 

Емоційно-ціннісна сфера «Я прагну… Я хочу…» 

 

Таким чином, компетентнісний підхід дозволяє системно осучанити 

всі складові навчального процесу, починаючи з його мети і змісту. Це 

сприяє зосередженості вчителя і учнів на результативній складовій 

навчання, підвищує можливості для практико зорієнтованої освіти, 

мотивації дітей до навчання. 

 

Поняття компетентності та компетенції. Європейський підхід та 

українська практика 

 

Визначальними категоріями компетентнісного підходу в освіті є поняття 

компетенції та компетентності, Але в педагогічній науці немає єдиного їх 

розуміння, часто вони вживаються як синоніми, тому необхідно дати, по 

можливості, їх повне визначення. Провідний український дослідник О. Ситник 

зазначає,    що    варто    добре    відмежовувати    поняття    «компетенція»    та 

«компетентність», враховуючи вітчизняні мовні стереотипи. Поняття 

«компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень», 



«компетентність» пов’язують із обізнаністю, авторитетністю, 

кваліфікованістю. Виходячи з цього, О. Ситник вважає, що в педагогічному 

сенсі доцільно вживати термін «компетентність»[2]. Проте, не всі вітчизняні 

науковці поділяють таку позицію, вважаючи, що обидва терміни мають право 

функціонувати у педагогічній науці, але кожному з них має відповідати власне 

визначення. Спроби дослідників дати визначення цим поняттям демонструє 

різне розуміння ними їх змісту. Аргументуючи свою позицію, наводимо 

різноманітні трактування поняття «компетенція». У тлумачному словнику С.І. 

Ожегова «компетенція» визначається як «коло питань, в яких хто-небудь добре 

проінформований; коло чиїхось повноважень, прав»[3]. У «Новому 

тлумачному словнику української мови» слово «компетенція» трактується як 

«добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, 

установи, особи»[4]. Словник іншомовних слів дає наступну інтерпретацію 

терміну – «(лат. competentia, від compete — взаємно прагну; відповідаю, 

підходжу) сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і 

обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються 

законодавством».[5] На думку С. Шишова, компетенція означає «загальну 

здатність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях і нахилах, які набуті 

під час навчання»[6]. Згідно трактування Г. Селевка, компетенцією є «освітній 

результат, який виявляється в підготовленості випускника, в реальному 

володінні ним методами та засобами діяльності, в можливостях справлятися з 

поставленими завданнями; форма поєднання знань, вмінь і навичок, яка 

дозволяє ставити і досягати мети в перетворенні оточуючого середовища»[7]. 

 

Отже, у наведених тлумаченнях компетенції загальним є їх змістова 

основа: знання, які повинна мати особа; коло питань, в яких особа повинна 

бути обізнана; досвід, необхідний для успішного виконання роботи у 

відповідності з установленими правами, законами, статутом. Знання, коло 

питань, досвід подані як узагальнені поняття, що не стосуються конкретної 

особи, які не є її особистісною характеристикою. Здійснивши контекстний 

аналіз наведених дефініцій, доцільно подати узагальнені короткі положення 

поняття «компетенція» саме у педагогічному аспекті. Суттєвими ознаками 

категорії «компетенція» є: загальна здатність о професійної діяльності; 

сукупність особистісних якостей, необхідних для продуктивної діяльності; 

готовність виконувати практичні завдання; підготовленість випускника до 

реалізації практичних цілей у процесі предметної діяльності. 

 

Розмаїття визначень спостерігається й щодо поняття «компетентність». 

Слово «компетентність» має наступні значення: 1) міра відповідностей знань, 

умінь і досвіду осіб певного соціально-професійного статусу реальному рівню 

складності виконуваних ними задач і вирішуваних проблем; 2) область 

повноважень управляючого органу, посадовця; коло питань, по яких вони 

володіють правом. У словнику іншомовних слів «компетентність» – це: 1) 



авторитетність, обізнаність; 2) володіння компетенцією. У «Новому 

тлумачному словнику української мови» слово «компетентний» означено так: 

«1) який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре 

обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований; 2) який має 

певні повноваження; повноправний, повновладний»[8]. У словнику російської 

мови С.І. Ожегова поняття «компетентний» визначено як «знаючий, обізнаний, 

авторитетний в якій-небудь галузі; який володіє компетенцією»[9]. У 

тлумачному      словнику      сучасної      російської      мови      значення   слова 

«компетентний» таке: «обізнаний, визнаний знавець з певного питання; який 

володіє компетенцією, повноправний»[10]. Сучасний тлумачний словник 

російської мови так визначає слово «компетентний»: «Який має ґрунтовні 

знання в якій-небудь галузі; знаючий. Заснований на обізнаності; вагомий, 

авторитетний. Який володіє компетенцією; правочинний»[11]. Наведемо суто 

педагогічні тлумачення слова. Ось деякі з них. Відома українська дослідниця 

Г. Данилова розуміє під компетентністю «…здатність приймати рішення і 

нести відповідальність за їх реалізацію при виконанні функціональних 

обов’язків»[12]. Згідно думки провідних українських науковців, 

компетентність вміщує в себе «…не тільки професійні знання, навички і досвід 

у спеціальності, але і ставлення до справи, визначені (позитивні) схильності, 

інтереси і прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння, а 

також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на 

конкретному робочому місці у конкретній робочій ситуації». На думку Г. 

Селевка, компетентність це – «…інтегральна якість особистості, яка 

проявляється в її загальній здатності та готовності до діяльності, що 

ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання і соціалізації та 

орієнтовані на самостійну і успішну участь у діяльності»[13].Для того, щоб 

сформулювати дефініцію поняття «компетентність», слід виокремити суттєві 

ознаки, що наводяться сучасними науковцями у визначеннях цієї категорії. В 

сучасній педагогічній літературі під «компетентністю» мають на увазі: 

здатність приймати рішення; особистісні якості до забезпечення необхідного 

результату на робочому місці; сукупність індивідуальних здатностей, 

необхідних для виконання професійних обов’язків; володіння людиною 

відповідною компетенцією та ставлення до предмету діяльності; інтегральну 

якість особистості, що проявляється у здатності та готовності до діяльності. 

 

Поняття компетентності експертами країн Європейського Союзу 

визначається як здатність ефективно й творчо застосовувати знання й уміння 

як у міжособистісних стосунках, так і в професійних ситуаціях. Міжнародна 

комісія Ради Європи трактує «компетентності» як загальні або ключові вміння, 

базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації[14]. 

Компетентність, за визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти, – це спроможність кваліфіковано виконувати 

завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить в собі знання, 



вміння та навички і ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти 

або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у 

професійній галузі або певній діяльності[15]. 

 

Отже, у всіх наведених тлумаченнях «компетентності» йдеться про 

людину, яка володіє відповідною компетенцією, або про заклад, орган 

управління, що має права для вирішення якого-небудь питання. Одним із 

смислів поняття компетентності є характеристика особистісних якостей 

людини, володіння компетенцією. 

 

Отже, компетенція – це певна норма, досягнення якої може свідчити про 

можливість правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетентність – 

це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми. Компетентність виступає 

в українській і російській мовах як якість, характеристика особи, яка дозволяє 

їй (або навіть дає право) вирішувати певні завдання, виносити рішення, 

судження у певній галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід 

соціально-професійної діяльності людини. Цим самим підкреслюється 

інтегративний характер поняття «компетентність». Тобто, «компетенція» – це 

низка питань, з якими добре обізнана людина і має певний практичний досвід, 

а «компетентність» – це поєднання відповідних знань та здібностей у певній 

галузі, що дають змогу робити обґрунтовані висновки про цю галузь та вільно і 

активно здійснювати у ній діяльність. 

 

Лекція 2 

Тема: Професійна компетентність вчителя початкової школи 

Мета заняття: 

дидактична: ознайомитися із метою і завданнямиформування педагогічної 

компетентностіта критеріями професійної компетентності вчителя початкових 

класів; засвоїти сутність, зміст та принципи педагогічної компетентності; 

з’ясуватимодель та шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття:зміст та принципи педагогічної компетентності;критерії 

професійної компетентності вчителя початкових класів. 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна дошка, звуковий супровід. 



План: 

1. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної 

педагогічної діяльності. 

2. Мета і завдання формування педагогічної компетентності. 

3. Суть педагогічної компетентності. 

4. Зміст педагогічної компетентності. 

5. Принципи формування педагогічної компетентності. 
6. Модель педагогічної компетентності. 

7. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

 
1. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт 

професійної педагогічної діяльності. 

Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, 

набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки 

діяльності вчителя реалізується державна політика у створені 

інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, 

техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини й 

формувалися людини майбутнього, а також забезпечується Конституційне 

право громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти. Все це 

висуває проблеми підготовки вчителя, його професійного становлення і 

професійної компетентності. Саме компетентнісний підхід розглядається як 

один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну 

методологію оновлення змісту освіти. 

Продиктований потребами сьогоднішнього дня високий рівень вимог до 

освіти учнів початкових класів може бути реалізований тільки тоді, коли 

вчитель початкової школи буде високопрофесійним, компетентним фахівцем у 

своїй області. Такий фахівець повинен не лише сам мати фундаментальну 

освітню підготовку і володіти професійними знаннями і уміннями, що 

відповідають рівню сучасної психолого-педагогічної науки. Він повинен 

усвідомлювати цілі і значення своєї професійної праці в цілісній системі 

безперервної освіти, бути професійно мобільним, тобто гнучко реагувати на 

зміни соціальної ситуації розвитку школярів, опановувати нові психолого- 

педагогічні вимоги до педагогічного процесу і нові педагогічні технології. 

Це означає, що сучасний учитель початкових класів – це творчий 

суб’єкт професійної педагогічної діяльності. 

Оцінка професійної діяльності педагога в системі початкової освіти 

може здійснюватися з позиції різних підходів. 

Виділимо основні: 
- вимоги до особи вчителя як сучасного фахівця в галузі освіти; 



- специфічні вимоги до педагога початкових класів як вчителя і 

вихователя дітей молодшого шкільного віку; 

- система педагогічної культури вчителя 
З точки зору першого напряму виділяються дві складові – це 

компетентність і фундаментальність. Під компетентністю розуміються глибокі 

професійні знання і загальна ерудиція. Фундаментальність – це глибина знання 

наукових основ педагогічної діяльності. 

Другий напрям, специфічний для початкової школи, включає: розуміння 

місця початкового навчання в системі безперервної освіти (не 

як «школи грамоти», а як першому ступеню системи безперервної освітньої 

діяльності, супроводжуючої людину усе свідоме життя); 

знання специфічних вікових особливостей дітей молодшого шкільного 

віку (конкретність і образність дитячого мислення; нестійкість уваги, велика 

рухливість, емоційність і т. д.); 

розуміння значущості роботи з сім’єю. (взаємодія професійного педагога 

з «не фаховими сімейними вихователями» індивідуальне і групове спілкування 

з батьками). 

Третій напрям - система педагогічної культури вчителя – складається з 

п’яти компонентів: 

Емоційний компонент - уміння розуміти емоційний стан і мотиви 

поведінки дітей. (співпереживанню). 

Комунікативний компонент – відкритість для спілкування і співпраці з 

учнями на уроці і в позаурочній діяльності. 

Конструктивний компонент – організація діяльності дітей і своєї власної 

діяльності. 

Інноваційний компонент - потреба в інноваційній діяльності, в  

оновленні професійного досвіду, педагогічний пошук. 

Компонент рефлексії – усвідомлення своєї педагогічної діяльності як 

головної сфери свого особового самовизначення, самооцінка свого 

професійного розвитку. 

Приведена схема наочно показує, що згідно з цим підходом, 

компетентність займає одне з підпорядкованих місць в загальній системі вимог 

до професійних характеристик вчителя початкової школи. 

 
Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні 

можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно 

реалізувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати 

педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. 

“Компетентність” визначає рівень професіоналізму особистості, а її 

досягнення відбуваються через здобуття нею необхідних компетенцій, що 

є метою професійної підготовки фахівців. 

Критерії професійної компетентності вчителя початкових класів 



Професійна компетентність вчителя – інтеграційна система професійно- 

значимих особових властивостей, придбаних педагогом як в процесі загальної  

і спеціальної освіти, так і на основі практичного досвіду, що забезпечують 

високий рівень професійної педагогічної діяльності. Під високим рівнем 

професійної педагогічної діяльності розуміється її ефективність, що відповідає 

рівню сучасної науки і вимогами сьогоднішнього дня. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив 

виділити п’ять критеріїв професійної компетентності вчителя початкових 

класів: 

Загальнокультурний критерій. 

Загальнопрофесійний критерій. 

Комунікативний критерій. 

Особовий критерій. 
Критерій саморозвитку і самоосвіти. 

 

1. Загальнокультурний критерій 

Фахівцеві в галузі освітньої діяльності потрібна хороша загальна освіта, 

він повинен мати широкі і глибокі знання в різноманітних областях. 

Таким чином, виділяють три показники професійної компетентності 

вчителя за загальнокультурним критерієм: 

- Загальний кругозір; 

- інформованість в галузі культурних новинок; 

- культура мовлення. 

2. Загальнопрофесійний критерій. 

Успішне навчання в початковій школі можливо тільки у тому випадку, 

якщо вчитель повно і глибоко володіє змістом учбових предметів на рівні 

сучасної науки, а також, якщо цей зміст відібраний вчителем в чіткій 

відповідності з поставленою метою. 

Показниками педагогічної компетентності вчителя за 

загальнопрофесійним критерієм можна вважати: 

володіння змістом учбових дисциплін; 
володіння сучасними теоріями і технологіями навчання і виховання; 

знання і реальний облік чинників, що забезпечують успішність 

педагогічної діяльності. 

3. Комунікативний критерій 

Професія вчителя відноситься до групи професій в системі «Людина – 

людина» (Е. А. Климов), тому центральною складовою педагогічної діяльності 

є спеціально організоване спілкування. Інтерес до світу дитинства, потреба в 

спілкуванні з дітьми є необхідною передумовою професійного самовизначення 

вчителя. Ця потреба часто проявляється в прагненні бути наставником 

малюків, передавати їм необхідний інтелектуальний і моральний досвід, у 

бажанні опікати і піклуватися про них. Адже дитина молодшого шкільного 

віку ще не завжди самостійна і самодостатня. Часто вчитель вимушений 



виступати в ролі «мами», яка завжди прийде на допомогу в скрутну хвилину, 

підтримає розгубленого малюка, підкаже, як діяти в тій або іншій ситуації. 

4. Особовий критерій 

Якість професійної педагогічної діяльності, як і в будь-якій іншій 

діяльності, багато в чому визначається тими властивостями, які має фахівець, 

що виконує її. Для успішної праці педагогові необхідно володіти безліччю 

різноманітних особових властивостей і якостей. Можна згрупувати професійно 

значимі якості педагога по трьох підставах. 

Три показники професійної компетентності вчителя за особовим 

критерієм: 

професійна спрямованість особи: особова зрілість і відповідальність, 

професійні ідеали, відданість обраній професії; 

наявність специфічних професійних властивостей: організованість, 

ініціативність, вимогливість, справедливість, гнучкість, інтелектуальна 

активність, креативність; 

наявність специфічних психофізіологічних властивостей: стійкість 

нервової системи, високий емоційно – вольовий тонус, хороша працездатність 

і витривалість до психо – емоційних навантаженням. 

5. Критерій саморозвитку і самоосвіти 

Професійний педагогічний потенціал вчителя не може бути 

сформований одного разу і назавжди. 

Професійне вдосконалення в процесі накопичення досвіду практичної 

діяльності повинне здійснюватися на основі критичного і вимогливого 

відношення педагога до себе і до своєї роботи. Постійне особове і професійне 

зростання в ідеалі виступає як невід’ємна риса професіоналізму вчителя. 

Показниками професійної компетентності вчителя початкових класів за 

критерієм саморозвитку і самоосвіти можна вважати: 

самокритичність, вимогливість до себе; 
потреба в оновленні теоретичного і практичного досвіду педагогічної 

діяльності, схильність до інноваційної діяльності; 

дослідницький стиль діяльності 
Представлені критерії оцінки професійної компетентності вчителя 

початкових класів є одним з можливих підходів до аналізу проблеми 

педагогічного професіоналізму. Цей підхід не претендує на вичерпну повноту і 

глибину, але в той же час дозволяє розробляти основи для зручної і доступної 

діагностики професійної компетентності вчителя з опорою на розроблені 

показники по кожному з виділених критеріїв. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 



Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення належної 

професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та його 

конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. 

Відповідно до мети конкретизовано основні завдання формування 

педагогічної компетентності майбутнього фахівця початкової освіти: 

- забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та самоактуалізації; 

- створити умови для становлення професійної культури майбутнього 

спеціаліста; 

- активізувати формування ключових компетенцій майбутнього вчителя 

початкової школи; 

- формувати професійну мобільність; 

- організовувати методичну, дидактичну підтримку; 

- формувати соціальну активність на основі особистісних якості та соціальних 

умінь особистості. 

 

 
3. СУТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних 

якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної 

майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає 

оптимальний результат. 

На перший план висуваються внутрішні фактори вчителя: особистісні 

якості, тобто структура особистісних здібностей та рис характеру, його 

загальна культура, управлінські та організаторські можливості, а вже потім – 

кваліфікаційна компетентність, яка передбачає знання, уміння, навички з 

отриманої спеціальності. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності 

спеціаліста; вона включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) 

компоненти і має головні суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість 

методів професійної діяльності і критичність мислення. На основі цього 

запропоновано таке розуміння професійно-педагогічної компетентності. 



Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною 

багаторівневою стійкою структурою його психічних рис, що формується 

внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, 

значущих для вчителя особистісних якостей і має окреслені суттєві 

ознаки (мобільність, гнучкість і критичність мислення). 

 

 
4. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Основними структурними елементами педагогічної компетентності є: 

теоретичні педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога. 

Теоретичні педагогічні знання передбачають зміст психолого-педагогічних 

знань, які визначені навчальними програмами. 

Зміст психолого-педагогічних знань визначається навчальними програмами. 

Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань методологічних 

основ і категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку 

особистості; суті, цілей і технологій навчання та виховання; законів анатомо- 

фізіологічного і психічного розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Вона є основою 

формування гуманістично-орієнтованого мислення педагога. 

Психолого-педагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою професійної 

компетентності. 

Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, 

передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. 

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні 

педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, 

прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь. 

Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що 

ґрунтуються на теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути 

автоматизованою (навички). 

Аналітичні уміння передбачають уміння аналізувати педагогічні явища; 

осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими. 

Знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності; 

правильно діагностувати педагогічне явище; знаходити способи оптимального 

вирішення педагогічних завдань. 



Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним процесом;чітку 

уяву с свідомості вчителя, педагогічне прогнозування результатів 

педагогічного процесу; оволодіння прогностичними методами, висунення 

гіпотез, тощо. 

Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання 

і поетапну їх реалізацію. 

Рефлексивні вміння передбачають здійснення педагогом контрольно –оцінної 

діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і аналіз власних дій. 

Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх (предметних) 

уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них належать організаторські 

і комунікативні уміння. 

Організаторські уміння передбачають залучення студентів до різних видів 

діяльності й організацію діяльності колективу, яка перетворює його із об’єкта 

в суб’єкт виховання. Організаторські уміння педагога бувають 

мобілізаційними, інформаційними, розвивальними і орієнтаційними. 

Мобілізаційні уміння вчителя обумовлені привертанням уваги учнів і 

розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів 

діяльності. 

Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчальної 

інформації, з методами її отримання та обробки. 

Розвивальні уміння передбачають визначення “зони найближчого розвитку” 

окремих учнів, класу в цілому. 

Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-ціннісних 

установок вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої 

діяльності, яка розвиває соціально-значущі якості особистості. 

Комунікативні уміння вчителя - це взаємопов’язані групи перцептивних 

умінь, власне умінь спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної 

техніки. 

Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). 

Для цього необхідно вчити проникати в індивідуальну суть іншої людини, 

визначити її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, 

інтересах. 



Уміння педагогічного спілкування - це уміння розподіляти увагу і 

підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів 

найдоцільніші способи поведінки звертань; аналізувати вчинки вихованців, 

визначати мотиви, якими вони керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях. 

Професійна компетентність учителя обумовлює його педагогічну 

майстерність. 

Значущість педагогічної компетентності для педагогічної діяльності 

зумовлюється її функціями. 

До них належать такі функції: 

- педагогічного самовизначення; 

- педагогічного самомотивування; 

- педагогічного самонавчання та самовдосконалення; 

- педагогічного самореалізації; 

- педагогічного само профілактики та само реабілітації. 

Врахування даних функцій у процесі формування педагогічної компетентності 

забезпечить успішне вирішення мети і завдань професійної підготовки 

майбутніх фахівців. 

5. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1. Принцип гуманізму – створення умов для формування кращих якостей та 

здібностей студента; гуманізація взаємин між викладачами і вихованцями, 

повага до особистості майбутнього спеціаліста, розуміння його запитів, 

інтересів, гідності; виховання гуманної особистості, щорої, людяної, 

доброзичливої, милосердної. 

2. Принцип демократизації – усунення авторитарного стилю у спілкуванні. 

Сприйняття особистості майбутнього вчителя як вищої соціальної цінності, 

визначення його права на свободу, на розвиток педагогічних здібностей. 

3. Принцип компетентності – створення умов для розвитку необхідних 

структурних елементів педагогічної компетентності випускника. 

4. Принцип педагогічної творчості – створення умов для розвитку 

індивідуально-особистісної творчості. 



5. Принцип проблемності передбачає орієнтацію майбутнього фахівця на 

вирішення реальних педагогічних проблем. 

6. Принцип реалізму передбачає орієнтованість випускника педагогічного 

закладу на досягнення реальних педагогічних цілей, оволодіння необхідними 

для цього засобами і методами. 

7. Принцип педагогічного саморозвитку передбачає орієнтацію випускника 

на створення умов для стабільного задоволення власних духовних та 

педагогічних потреб у саморозвитку і самореалізації. Професійна підготовка 

майбутніх учителів буде ефективною, якщо вона здійснюється в комплексі 

зазначених підходів і принципів і має цілісний характер. 

8. Принцип орієнтації на особистість - вибір змісту методів, форм навчання 

спирається на природну схильність студентів до пізнання, цілеспрямовано 

актуалізує їхні духовні потреби та інтереси, сприяє їх духовній самореалізації. 

9. Принцип технологічної єдності процесу навчання , використання нових 

технологій навчання. 

10. Принцип діалогізації навчання – відмова від монологізму як соціально- 

орієнтованого спілкування – діалогу; розвиток у студентів уміння бачити 

сильні та слабкі аспекти співрозмовника, критично ставитись до отриманої 

інформації, розрізняти упереджену неупереджену інформацію, виявляти 

розбіжності в позиціях учасників діалогу та розуміти позицію співрозмовника. 

 

 
6. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У науковій літературі розглядають різні варіанти класифікацій видів 

педагогічної компетентності, які виявляють її структурність, багатогранність, 

відображають зв'язок з різними галузями науки. 

Сучасні дослідники визначають такі види компетентностей: 

- загальнопедагогічну; 

- професійно-правову; 

- соціальну; 

- психологічну; 



- комунікативну; 

- конфліктологічну та інші. 

Вони пов’язані з вимогами до його знань та особливостями професійної 

діяльності. 

Педагогічна компетентність інтегрує різні види компетенцій, які розкривають 

загальні здатності педагога в різних сторонах педагогічного процесу. Мова йде 

про пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, проектувальну, 

організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінно- 

контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, 

комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку компетенцію 

та інші. 

Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних 

якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної 

майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає 

оптимальний результат. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності 

спеціаліста; вона включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) 

компоненти і має головні суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість 

методів професійної діяльності і критичність мислення. На основі цього 

запропоновано таке розуміння професійно-педагогічної компетентності. 

Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною багаторівневою 

стійкою структурою його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя 

особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і 

критичність мислення). Ці зрушення встановлюють нові вимоги до трудової 

діяльності наших співгромадян: якості їх професійної підготовки й 

професійної компетенції, рівня соціально-професійної мобільності, 

конкурентноздатності на ринку праці та в різних сферах виробничої  

діяльності. 

Педагогічна компетентність – сукупність теоретичних знань, практичних 

умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають 

змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові 

знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, 

приймати рішення. 



Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі. 

Компетенції – це складні професійно-індивідуальні новоутворення, що на 

основі інтеграції соціального, професійного та особистого досвіду, набутих 

знань, сформованих умінь і навичок, особистісних якостей, які зумовлюють 

готовність та здатність спеціаліста до успішного виконання ним професійної 

діяльності. 

Пізнавально-інтелектуальна компетенція – сукупність теоретичних знань, 

практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, 

що дають змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно 

здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного 

процесу, приймати рішення. 

Діагностична компетенція – це вміння вчителя вивчати здібності фізичного, 

психічного, розумового розвитку, рівня морального, естетичного виховання, 

умов сімейного життя і виховання дітей. 

Прогностична компетенція – вміння вчителя визначити напрямок своєї 

діяльності, її конкретні цілі і завдання на кожному етапі виховної роботи, і 

передбачати кінцевий результат. 

Організаторська компетенція – це вміння вчителя залучати учнів до певної 

роботи і співробітництво з ними в досягненні поставленої мети. 

Інформаційна компетенція. Учитель виступає головним джерелом наукової, 

світоглядної і морально-естетичної інформації. Для вчителя важливо широта 

кругозору, ерудиція, глибоке знання предмета викладання, методику його 

викладання, володіння практичною стороною знань, що позитивно 

позначається на формування у школярів умінь і навичок. 

Стимулююча компетенція – передбачає глибокі знання предмета, ерудицію, 

моральну культуру, гуманне ставлення до учнів, любов і повагу, теплоту і 

турботу, щиросердність у ставленні до учнів. 

Оцінно-контрольна компетенція – це вміння вчителя здійснювати зворотній 

зв'язок у своїй роботі. Під час оцінювання і контролю він може побачити не 

тільки досягнення у своїй роботі і роботі учнів, а і причини не доопрацювань, 

зривів, невдач. Отримана інформація дасть змогу провести корекцію в 



діяльності з навчання і виховання, а також використовувати нові ефективні 

засоби і методи. 

Аналітична компетенція – це вміння вчителя аналізувати завершену справу: 

яка її ефективність, чому вона нижча від поставленої мети і.т.д. 

Психологічна компетенція охоплює вміння вчителя адекватно оцінити власні 

здібності, можливості, рівень домагань, психологічні особливості;вибрати 

найефективніший варіант поведінки в тій чи іншій ситуації; регулювати власні 

емоційні стани, долати критичні педагогічні ситуації тощо. 

Соціальна компетенція – це здатність педагога адекватно оцінювати 

навколишню дійсність на основі повноти знань про неї, які дають змогу 

зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації, уміння знаходити 

інформацію в невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для 

досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, смислом життя і 

вимогами соціальної дійсності, уміння задовольняти бажання, спираючись на 

норми. 

Громадянська компетенція – це розвиток, у майбутніх спеціалістів, 

здатностей бути громадянином, який володіє демократичною, громадянською 

культурою, усвідомлює цінності свободи, прав людини, відповідальності, 

готовий до компетентної участі у громадському житті. 

Комунікативна компетенція – це вміння педагога будувати ефективні 

комунікативні дії в певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії, це знання 

фахівцем закономірностей різних форм спілкування і правил поведінки в 

різних ситуаціях, уміння сформувати тактичний план і реалізувати його на 

основі соціальних навичок. 

Рефлективна компетенція – професійна якість особистості, яка дає 

можливість найефективніше й адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 

реалізацію рефлективної здатності, що забезпечує процес розвитку та 

саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної  діяльності, 

досягненню її максимальної ефективності й результативності. 

Компетенція творчості – це здатність педагога продуктивно організувати 

вирішення педагогічних проблем неординарними способами, діяти у тій чи 

іншій сфері відповідно до його інтелектуальної, ауто психологічної, 

комунікативної, психологічної компетентностей. 



Методична компетенція – це оволодіння знаннями методологічних і 

теоретичних основ методики навчання різних предметів, концептуальних 

основ структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних посібників 

тощо), уміння застосувати знання в педагогічній і громадській діяльності, 

виконувати основні професійно-методичні функції. 

Дослідницька компетенція – передбачає оволодіння науковим мисленням, 

умінням спостерігати й аналізувати, висунення гіпотези для вирішення спірних 

питань, виконувати дослідницьку роботу, аналізувати наукову літературу. 

 

 
7. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

Ефективність процесу формування процесу педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів в системі ступеневої підготовки 

залежатиме від повноти реалізації усіх його складових. Конкретними шляхами 

можуть бути: 

– включення проблематики професійно-педагогічної компетентності до 

дослідницьких програм та навчальних планів підготовки спеціалістів на різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнях; проведення науково-теоретичних 

конференцій та семінарів, практично-методичних нарад з актуальних проблем 

формування педагогічної компетентності; 

– створення на базі кращих освітянських закладів експериментальних центрів, 

лабораторій для опрацювання виховних інновацій, розповсюдження 

передового досвіду творчих педагогічних працівників; 

– корегування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм з 

метою орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної 

компетентності, розробка та запровадження нових курсів, що сприятимуть 

формуванню професійно-педагогічно компетентності майбутніх учителів 

початкової ланки освіти; 

– розробка та видання типових програм, методичних посібників, підручників, 

методичних матеріалів; 

– розробка й запровадження нових методик навчання та виховання з метою 

формування конкурентноздатного працівника освітньої галузі; 



– використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого 

педагогічного досвіду; 

– вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація кращих прикладів 

формування педагогічної компетентності; 

– налагодження контактів з міжнародними організаціями, проведення спільних 

міжнародних заходів та проектів з проблем формування професійно- 

педагогічної компетентності; 

– ефективне застосування інноваційних програм освітніх технологій; 

– науково-методичні розробки з питань стратегії розвитку освітнього процесу, 

використання інноваційних форм і методів індивідуального чи групового 

пошуку; 

– використання творчого потенціалу вчителів-практиків та науковців в 

удосконаленні навчально-виховного процесу. 

 

 

 
 

Лекція 3 

Тема: Теоретичні основи формування ключових компетентностей: 

європейський аспект. 
 

Мета лекції: 
дидактична: ознайомитися із причинами виникнення в освіті поняття 

«ключові компетентності»; засвоїти зміст поняття: «ключова компетентність»; 

з’ясуватиособливості інтегрованого підходу міжнародних організацій до 

визначення ключових компетентностей в освіті. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності». 

2. Зміст поняття «ключова компетентність» 
3. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті. 



Література: 
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1. Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності» 

 

Вже в середині ХХ століття у розвитку освіти більшості країн 

проявились два важливих чинники, що ніяк не вписувалися в традиційні 

системи. 

По-перше, школа почала катастрофічно відставати від темпу розвитку й 

оновлення знань. 

По-друге, у зв’язку із соціокультурними зрушеннями ХХ ст. освіта стала 

масовою, розрахованою “на всіх”. 



Відтоді ці чинники обумовили чимало спроб реформування і якісних 

зрушень в освітніх системах більшості країн світу. 

Сьогодні розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед 

освітою принципово нові питання. Наприкінці ХХ ст. почали відбуватися 

докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, передумови й окремі 

елементи яких складалися протягом усього століття. Колишня парадигма, що 

відбивала інтереси та сутність індустріального суспільства, детермінованого 

пізнання й однозначності оцінок, поступово замінюється методологією 

інформаційного суспільства, плюралістичного пізнання й імовірнісної оцінки. 

Ознаками революції в освіті, що відбувається на зламі століть, є 

сукупність якісних зрушень (інколи навіть стрибків), серед яких: 

- перехід від “конвеєрного виробництва” фахівців різних галузей до 

виробництва їх “малими серіями” чи навіть “поштучно”. При цьому 

найважливішою властивістю, що її набуває освіта, стає гнучкість, здатність до 

переналагодження, це стосується як освітньої системи, так і її продукту – 

фахівця; 

- перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних 

для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним 

орієнтиром освіти є формування творчої особистості, що здатна 

саморозвиватися. 

 

 
 

сьогодні в світі є три підходи (три моделі), на основі яких 

можна аналізувати й розбудовувати освітній процес у 

сучасній школі: 

1. Підхід з погляду змісту. Тут головним є те, “що викладається учням в 

школі”, і навчальний план (навчальні програми) є набором “знаннєвих” 

можливостей учня, які можуть бути реалізовані на уроках і в 

позаурочний час. 

2. Підхід з погляду процесу навчання. Тут основними питаннями стають: 

що відбувається під час навчання? Як учні вчаться? Що насправді вони 

засвоюють з викладеного? Аналізові підлягають “реальні” явища та 

процеси, що відбуваються в класі, коли учні разом з учителем 

здійснюють пізнавальну діяльність в класі чи поза ним. 

3. Підхід з погляду результатів. Такий підхід спрямовує нас на цілий 

набір компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими 

оволоділи учні, які закінчують школу. 

4. Водночас важливим сьогодні є набуття учнем набору необхідних 

життєвих компетентностей, необхідних для життя в суспільстві та 

швидкозмінному світі. 



В результаті аналізу, проведеного в рамках цього дослідження, було виявлено, 

що: 

1. Виокремлення та визначення поняття ключових компетентностей пов’язане 

зі зміною освітньої парадигми та з кінцевим результатом будь-якого  

освітнього процесу чи набутого досвіду. 

2. За означенням багатьох міжнародних експертів, поняття ключових 

компетентностей належить до сфери узагальнених понять, що містить 

комплекс різних компонентів – знань, умінь, навичок, взаємовідносин, 

цінностей та інших чинників, що становлять особистісні й суспільні аспекти 

життя та діяльності людини і від яких залежить особистий та суспільний 

прогрес. 

3. Найдетальніше класифікацію ключових компетентностей стали розглядати 

Країни-члени OECР – Організації економічного співробітництва та розвитку 

шляхом широких дискусій  серед світової педагогічної громадськості. 

Запропоновану класифікацію багато країн прийняли як стратегічну умову для 

впровадження освіти   протягом   життя.  Концептуальні положення, що 

стосуються  набуття  ключових  умінь  і  компетентностей,  увійшли  до 

рекомендацій міжнародної спільноти (Біла книга, яку розробила Європейська 

Комісія, 1996;  Меморандум з освіти впродовж життя, 2000; План дій 

Євросоюзу та Ради  Європи,   2002; План дій з навичок та мобільності 

Єврокомісії, 2002 та ін.). 

4. Українська освіта активно розпочала оперувати поняттям компетентності в 

тому сенсі, який пропонують європейські країни. 

 

Як зазначають міжнародні експерти, значну роль у визначенні ключових 

компетентностей відіграє контекст їх застосування. Незалежно від країн і 

суспільств громадяни виконують однакові функції впродовж життя. Оскільки 

основна маса дорослих є водночас працівниками й студентами, батьками та 

піклувальниками, учасниками різноманітних видів дозвілля, політичної, 

культурної та інших видів діяльності, основна функція суспільства – дати 

змогу всім громадянам стати повноцінними членами цих різноманітних 

громад; наскрізний та універсальний характер всіх категорій ключових 

компетентнотсей сприятливий для всіх. 

 
 

2. Зміст поняття «ключова компетентність» 

 

Окресливши основні підходи до визначення поняття ключових 

компетентностей, зарубіжні експерти виділяють основну їх рису: ключові 

компетентності мають бути сприятливими для всіх членів суспільства, 

тобто відповідними всім незалежно від статі, класу, раси, культури, 

сімейного стану та мови. 



Окрім того, ключові компетентності мають бути узгодженими не 

тільки з етнічними, економічними та культурними цінностями й 

конвенціями відповідного суспільства, а й відповідати пріоритетам та 

цілям освіти і носити особистісно орієнтований характер. 

 

Отже, поняття ключових компетентностей (keycompetencies) 

(OECD) застосовується для визначення таких, що дають змогу особистості 

ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у 

поліпшення якості суспільства та сприяють особистому успіхові, що може 

бути застосовано до багатьох життєвих сфер. 

Ключові компетентності становлять основний набір 

найзагальніших понять, які слід деталізувати в комплекс знань, умінь, 

навичок, цінностей та відношень за навчальними галузями й життєвими 

сферами школярів. 

 
 

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ це: 

 Об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно визнаний комплекс 

певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна 

застосовувати в широкій сфері діяльності людини. 

 Здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно 

розв’язуючи відповідні проблеми. 

 

3. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення 

ключових компетентностей в освіті 

 

Починаючи з 80-х років Oрганізація економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) розпочала свої дослідження в цьому напрямі. Фахівці цієї 

організації протягом декількох років збирали й аналізували дані про освіту в 

різних країнах з позицій їх результативності та ефективності, що дало змогу 

визначити систему освітніх індикаторів. 

Напрацювання OECP ґрунтуються на декількох положеннях. 

Основними є такі положення: 

- формування компетентностей є результатом взаємодії багатьох 

різноманітних чинників; 

- сучасне життя водночас вимагає від людини набуття певного набору, 

комплексу компетентностей, які називаються ключовими; 

- вибір найважливіших загальних компетентностей, що називаються 

ключовими, має відбуватися на фундаментальному рівні, враховуючи 

актуальні світоглядні ідеї щодо суспільства й індивідуума та їх взаємодії; 

- має бути врахований також вплив культурного й інших контекстів того 

чи іншого суспільства, країни; 



- на відбір та ідентифікацію ключових компетентностей впливають 

суб’єктивні чинники, пов’язані з самою особистістю: вік, стать, соціальний 

статус тощо; 

- визначення та відбір ключових компетентностей потребує широкого 

обговорення серед різних фахівців та представників різноманітних соціальних 

груп. 

 
 

Одним із найважливіших теоретичних узагальнень дискусії навколо 

поняття ключових компетентностей стало 

визначення представниками OECD трьох категорій 

 ключових компетентностей як концептуальної бази 

така класифікація визначає критерії, на яких базуються основні переліки 

ключових компетентностей. 

1. автономна діяльність; 

2. інтерактивне використання засобів; 

3. вміння функціонувати в соціально гетерогенних 

групах. 

І. Автономна дія – передбачає дві основних ідеї: розвиток особистості й 

автономії стосовно вибору та дії в заданому контексті. 

 Ключові компетентності, що належать до цієї сфери: 

- здатність захищати і дбати про відповідальність, права, інтереси та 

потреби інших, що передбачає вміння робити вибір з позицій громадянина, 

члена сім’ї, робітника, споживача тощо; 

- здатність складати і здійснювати плани й особисті проекти дозволяє 

визначати та обґрунтовувати цілі, що є сенсом життя та співвідноситься з 

власними цінностями; 

- здатність діяти в значному/широкому контексті означає, що особа 

усвідомлює, як функціонують різні системи (контексти), власну позицію в них, 

можливі наслідки їх дії та врахування багатьох чинників у своїх діях. 

 

ІІ. Інтерактивне використання засобів - передбачає розуміння низки 

засобів, що дають змогу особистості взаємодіяти з навколишнім світом. 

- Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку й тексти означає 

ефективне використання мов і символів у різноманітних формах та ситуаціях 

для досягнення цілей, розвиткові знань та власних можливостей. Це 

допомагає розуміти світ та брати участь у діалогах, а також ефективно 

взаємодіяти з оточенням. 

 

ІІІ. Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах - 

передбачає здатність жити та взаємодіяти з іншими, що пов’язано з 



полікультурним суспільством у широкому сенсі (взаємодія з людьми, що 

спілкуються іншими мовами та відрізняються за поглядами тощо). Це 

особливо важливо для взаємодії з суспільством, де інші культура, цінності та 

соціально-економічне підґрунтя. 

- Здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє індивідуумові 

проявляти ініціативу, підтримувати й керувати власними взаєминами з 

іншими. 

- Здатність співпрацювати дозволяє людині разом домагатися спільних 

цілей. 

- Здатність розв’язувати конфлікти дає змогу людині сприймати 

конфлікти як один з аспектів людських взаємин і наближати себе до їх 

конструктивного подолання. 

 

Автономна дія 

• Здатність захищати та дбати про відповідальність, права, інтереси й 

потреби інших 

• Здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти 

• Здатність діяти у значному/широкому контексті 

Інтерактивне використання засобів 

• Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти 

• Здатність використовувати знання та інформаційну грамотність 

• Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології 

Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах 

• Здатність успішно взаємодіяти з іншими 

• Здатність співпрацювати 
• Здатність розв’язувати конфлікти 

Критичне мислення та холістичний/інтегрований 

 

Наприкінці 90-тих років Рада Європи запропонувала освітянам 

перелік з п’яти груп ключових компетентностей, якими мають володіти 

молоді європейці. Наведемо їх, оскільки вони є орієнтиром для визначення 

ключових компетентностей у сучасній шкільній освіті. 

Зокрема, вони включають: 

1) політичні та соціальні компетентності; 

2) компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному 

суспільстві; 

3) компетентності, що стосуються володіння усним та письмовим 

спілкуванням, включаючи володіння більш ніж однією мовою; 

4) компетентності, пов’язані із розвитком інформаційного 

суспільства; 

5) вміння вчитись — як базис для навчання у професійному і 

соціальному контекстах. 



1) Політичні і соціальні — здатність брати участь у групових рішеннях, 

вирішувати конфлікти, підтримувати й удосконалювати демократичні 

інститути; 

2) Компетенції, пов ’язані із життям у суспільстві з різними культурами. 

Для того, щоб контролювати прояв расизму, ксенофобії і розвитку 

нетолерантного клімату, освіта повинна «оснастити» молодих людей. Такими 

культурними компетенціями, прийняття відмінностей, повага до інших, 

здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій; 

3) Компетенції, які стосуються володіння (mastery) усною і письмовою 

комунікацією, що особливо важливо для роботи і соціального життя, з 

акцентом на те, що тим людям, які не володіють ними, загрожує соціальна 

ізоляція; 

4) Компетенції, пов ’язані зі зростанням інформатизації суспільства; 

5) Здатність до навчання упродовж усього життя у вигляді неперервної 

освіти в контексті особистого професійного та соціального життя Вало 

Хутмахер (Walo Hutmacher) визначає поняття ближче до «знаю як», ніж «знаю 

що» [14]. В обох випадках ключові компетентності сформульовані як задані 

наперед характеристики, що мають універсальний характер та можуть 

застосовуватися для аналізу в різних видах діяльності. Як зауважує С.Клепко, 

орієнтованість на узагальнені цілі потребує їх конкретизації щодо етапів 

навчання, розробки освітніх стандартів, програм, підручників та ін. 

Враховуючи можливості змісту освіти, необхідно структурувати 

ключові компетентності на дві великі групи: 

• предметно-базовані (здатність спілкуватися, базові наукові та 

математичні компетентності, комп’ютерна грамотність, здатність позиціювати 

себе членом суспільства); 

• крос-предметні компетентності, що включають метакогнітивні, 

особистісні, які стосуються поведінки людини у розмаїтті). 

Для середньої школи запропоновано формувати у дітей сім груп 

ключових компетентностей : 

1) грамотність (читання, письмо, арифметика); 

2) загальні навички(комунікація, здатність навчатися, лідерство); 

3) особистісні компетентності (вмотивованість, цікавість, креативність, 

чесність, наполегливість тощо); 

4) ІКТ-компетентності; 
5) володіння іноземними мовами; 



6) соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для 

економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та 

багатокультурному суспільстві; 

7) компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння 

науковою грамотністю. 

 

У 2005 році в Європейському Союзі, враховуючи наявний досвід 

компетентнісної освіти і перспективи розвитку школи у ХХІ столітті, було 

визначено довідкову систему ключових компетентностей. 

 

підхід Європейського Союзу охоплює вісім 

 компетентностей: 

- спілкування рідною мовою; 

- спілкування іноземною мовою; 

- математична компетентність та базові 

компетентності з науки і технологій; 

- цифрова компетентність; 

- уміння вчитись; 

- міжособистісна, міжкультурна і соціальна 

компетентності та громадянська компетентність; 

- підприємливість; 

- культурна виразність. 

- Коротко компетентність характеризується останнім часом як 

«комбінація знань, вмінь та ставлень у відповідному контексті 

діяльності людини, а ключову компетентність потребують 

передусім для особистісного розвитку активного громадянства 

соціальної інтеграції та зайнятості». 

 

Базуючись на численних дослідженнях, міжнародні експерти 

окреслюють основні критерії, які є засадничими для визначення та відбору 

ключових компетентностей, а саме: 

- ключові компетентності сприяють результатам високого рівня, в тому 

числі й соціального рівня на шляху до успішного життя та розвиненого 

супільства; 

- ключові компетентності є відповідними засобами щодо важливих, 

складних потреб та викликів у широкому контексті; 

- ключові компетентності є важливими для особистості. 

Представивши різні підходи до визначення поняття ключових 

компетентностей, які склались завдяки зусиллям міжнародних освітніх 
інституцій, слід відзначити, що дискусія, котра триває впродовж останніх 

років, дала змогу багатьом країнам зробити власні узагальнення й 



визначення, однак основна роль у розробленні проблем ключових 

компетентностей належить міжнародним організаціям. Саме вони 

спробували узагальнити доробок педагогів з різних країн світу. 

 

 
 

Лекція 4 

Тема:Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті 

шкільної освіти України 

 

Мета лекції: 

дидактична: ознайомитися із інтегрованим підходом українських вчених до 

визначення ключових компетентностей у вітчизняній освіті; засвоїти 

характеристику ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей; 

з’ясуватиособливості компетентнісної спрямованості нових навчальних 

програм для початкової школи. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

2. Оновлення змісту навчання у початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу 

 

Література: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: 
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2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової 

освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — 

серія 17 (вип. 17). - 2010.-127с. 

3. Державний стандарт початкової загальної освіти //mon.gov.ua//. 

4. Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як 

дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 11.- 

С.17 

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: 
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6. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з 

використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. — X.: Факт, 2005.-360 с. 



7. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність 

загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у 

сучасній освіті; світовий досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. 

Овчарук. — К.: К.І.С., 2005.-368с. 

8. Гудзик И. Ф. Компетентносно ориентированное обучение 

русскому языку в начальних классах (в школах с украинским языком 

обучения) / И. Ф. Ґудзик. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2007. - 496 с. 

9. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

10. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації 

компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

 

Українські вчені О.В. Овчарук, О.І. Локшина, Н.М. Бібік, О.І. Пометун, О.Я. 

Савченко та ін. на основі вивчення авторського досвіду і потреб розвитку 

української школи 

визначили таку сукупність ключових компетентностей: 

- • уміння вчитись (навчальна); 

- • громадянська; 

- • загальнокультурна; 

- • компетентність з інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

- • соціальна; 

- • підприємницька; 

- • здоров’язбережувальна. 

Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної і, зокрема 

початкової освіти, здійснюється шляхом виявлення можливостей конкретного 

предмета для кожної з них. Технологічно це означає, що сукупність 

компетентностей має відбиватися у цілях Державного стандарту, програмах 

обсягу змісту, а найбільшою мірою у державних вимогах до навчальних 

досягнень учнів. Власне саме остання складова змісту дає чітке розуміння про 

те, що має бути результатом вивчення того чи іншого матеріалу. 



Ключові компетентності слід формувати через спеціально підготовлений 

зміст, технології і розвивально збагачене середовище, яке має такі ознаки: 

відкритість, цілісність, емоційна комфортність, суб’єктність навчальної 

взаємодії . 

Кожна освітня галузь має внести свою частку у формування ключових 

компетентностей учнів, пояснюючи цим практичні і розвивальні результати 

початкової освіти. 

 

Проблема формування в учнів ключових і предметних компетентностей нині 

перебуває у центрі уваги наукових співробітників НАПН України. Теорію 

освітніх компетенцій і компетентностей обґрунтовано в роботах учених: Н. 

Бібік, С. Бондар, О. Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти 

проблеми розкриваються у публікаціях науковців: Т. Байбари, М. Вашуленка, 

І. Ґудзик, К. Пономарьової. Загальний аналіз сутності поняття 

''компетентність'', порівняльну характеристику ключових компетентностей в 

європейських освітніх системах здійснили С. Вітвицька, О. Овчарук, О. 

Пометун, О. Локшина. Впровадження компетентнісного підходу у процес 

трудового навчання молодших школярів відбувається на законодавчому рівні, 

який задекларований у Державному стандарті початкової освіти (освітня 

галузь "Технології") [3: 5-39] та досить широко обговорюється науковцями й 

практиками (A. Вихрущ, І. Волощук, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, Г. 

Левченко, B. Мадзігона, Л. Оршанський, В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.). 

Цінним для сучасних досліджень є науковий доробок російських учених. 

Культурологічну концепцію змісту освіти з визначенням у ній ролі й місця 

ключових і предметних компетенцій та компетентностей розроблено В. 

Краєвським і А. Хуторським. Теорію ключових компетенцій у шкільній освіті 

Росії розглянуто в працях М. Алексєєва, І. Зимньої, А. Маркової, І. Сергеєва, 

В. Серікова, С. Шишова та ін. 

На думку академіка НАПН України Н. М. Бібік, компетентнісний підхід 

дозволяє подолати деяку невідповідність, і так би мовити, технологічно 

переозброїти вчителя. 

Орієнтація на компетентність як мету освіти приваблює перспективою зв’язати 

воєдино освітні рівні, логічно вибудувати зміст освіти у співвіднесенні з 

вимогами до результатів у системі їх ускладнення. 

У реалізації системи безперервної освіти підростаючого покоління важлива 

роль відводиться початковій школі, яка має бути орієнтована на формування 

соціальної, духовно-творчої активності учнів. Фундаментальність початкової 

освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях і навичках, а й ключових 

компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної 

шкільної освіти. З точки зору компетентнісного підходу вчитель початкових 

класів по-новому повинен розуміти свою стратегію роботи з молодшими 

школярами: головним є не предмет, якому він навчає, а особистість, яку 

формує вчитель. 



Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) 

компетентностей 

 

 
Ключові компетентності учнів початкових класів 

Вміння вчитися 

1. організовувати своє робоче місце; 

2. орієнтуватися у часі та берегти його; 

3. планувати свої дії; 

4. доводити роботу до кінця. 

 

загальнокультурна 

1. Оволодіння досягненнями культури; 

2. Оцінювання найважливіших досягнень культури; 

3. Толерантне відношення до представників інших культур; 

4. Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і 

народами. 

 

Громадянська 

1. Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, 

етносоціального й соціально-культурного середовищ. 

2. Знання своїх прав і обов’язків. 

3. Здатність екологічно мислити. 

4. Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе. 

 

Здоров’язбережувальна 

1. уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну 

поведінку; 

2. усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; 

3. взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; 

4. удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових 

здоров’я; 

5. дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, 

гігієнічний догляд за тілом, загартовування. 

 

Компетентності з ІКТ 



1. Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і 

оперувати інформацією. 

2. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати 

інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою 

літературою. 

 

Соціальна 

1. Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб 

різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, 

наявних в українському суспільстві; 

2. продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді, 

3. використання різних ролей й функцій у колективі, 

4. прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими; 

5. конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, 

6. відповідальність за наслідки вчинків. 

 
 Вид компетенції Зміст поняття 

 Ціннісно-смислова 

компетентність. 

Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з 

ціннісними орієнтирами учня, його здатністю 

бачити та розуміти навколишній світ, 

орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і 

призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх 

дій і вчинків, приймати рішення. 

Дана компетентність забезпечує механізм 

самовизначення учня в ситуаціях навчальної й 

іншої діяльності. 

Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія 

учня та програма його життєдіяльності в цілому. 
 Загальнокультурна 

компетентність. 

Коло питань, в яких учень повинен бути 

добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий 

досвід діяльності: це особливості національної та 

загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів, 

культурологічні основи сімейних, соціальних, 

суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в 

житті людини, їх вплив на світ, компетентності в 

побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері, 

наприклад, володіння ефективними способами 

організації вільного часу. До цього ж відноситься 

досвід засвоєння учнем картини світу, що 



  розширюється до культурологічного й 
загальнолюдського розуміння світу. 

 Навчально- 

пізнавальна 

компетентність. 

Це сукупність компетентностей учня у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, що включає 

елементи логічної, методологічної, евристичної, 

загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з 

реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди 

входять знання й уміння організації 

цілепокладання, планування, генерації ідей, 

аналізу, рефлексії, самооцінки навчально- 

пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних 

об'єктів учень опановує креативні навички 

продуктивної діяльності: добуванням знань 

безпосередньо з реальності, володінням 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, 

евристичними методами рішення проблем. У 

рамках даної компетентності визначаються вимоги 

відповідної функціональної грамотності: уміння 

відрізняти факти від домислів, володіння 

вимірювальними навичками, використання 

ймовірнісних, статистичних та інших методів 

пізнання. 
 Інформаційна 

компетентність. 

За допомогою реальних об'єктів (телевізор, 

магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 

модем, копір тощо) й інформаційних технологій 

(аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 

Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, 

аналізувати та відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати та 

передавати її. Дана компетентність забезпечує 

навички діяльності учня стосовно інформації, що 

міститься в навчальних предметах та освітніх 

галузях, а також у навколишньому світі. 
 Комунікативна 

компетентність. 

Включає знання необхідних мов, способів 

взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання 

різних соціальних ролей у колективі. Учень має 

вміти презентувати себе, написати лист, анкету, 

заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. 

Для освоєння даної компетентності в навчальному 

процесі фіксується необхідна й достатня кількість 

реальних об'єктів комунікації та способів роботи  з 

ними для учня кожного ступеня навчання в рамках 



  кожного досліджуваного предмета чи освітньої 
галузі. 

 Соціально-трудова 

компетентність 

означає володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності 

(виконання ролі громадянина, спостерігача, 

виборця, представника тощо), у соціально- 

трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, 

виробника), у сфері сімейних стосунків та 

обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі 

професійного самовизначення. У дану 

компетенцію входять, наприклад, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти 

відповідно до особистої та суспільної вигоди, 

володіти етикою трудових і громадських взаємин. 

Учень опановує мінімально необхідні для життя в 

сучасному суспільстві навички соціальної 

активності та функціональної грамотності. 

 Компетентність 

особистісного 

самовдосконалення 

спрямована на засвоєння способів фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки. 

Реальним об'єктом у сфері даної компетентності 

виступає сам учень. Він опановує способи 

діяльності у власних інтересах і можливостях, що 

виражається в його безперервному самопізнанні, 

розвитку необхідних сучасній людині 

особистісних якостей, формуванні психологічної 

грамотності, культури мислення та поведінки. До 

даної компетентності відносяться правила 

особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, 

статева грамотність, внутрішня екологічна 

культура. Сюди ж входить комплекс якостей, 

пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності 

особистості. 
 

 

2. Оновлення змісту навчання у початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу 

Оновлення змісту навчання української мови 



Курс української мови - важливий складник загального змісту початкової 

освіти, оскільки він є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним 

засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. Його головна мета 

полягає у формуванні комунікативної компетентності молодшого школяра, 

яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою в процесі 

спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих 

завдань. 

З огляду на це до нової програми з української мови, крім традиційних 

мовних знань, умінь і навичок, уведено нові елементи змісту, а саме: 

- формування особистісного досвіду творчої діяльності; 
- досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу 

загалом і мовленнєвої дійсності зокрема. 

Слід узяти до уваги, що набуті в початкових класах особистісні якості, 

пов’язані з мовленням, не тільки забезпечують основу подальшого навчання, 

виховання та розвитку підлітків і старшокласників, а й великою мірою 

зумовлюють практичну, громадську і професійну діяльність дорослої людини. 

У низці досліджень з проблем підручникотворення в галузі української 

лінгводидактики (О.М. Бєляєв, І.П. Ґудзик, С.О. Караман, Л.І. Мацько, Л. В. 

Скуратівський, О.Н. Хорошковська, Г.Т. Шелехова та ін.) визначено основні 

функції підручника з української мови: 

• є основним дидактичним засобом реалізації навчальної програми; 

• формує мотивацію до вивчення мови; 

• реалізує на мовному матеріалі ключову компетентність уміння вчитися; 

• формує продуктивні способи свідомого оперування мовними знаннями 

(мовно-мовленнєву компетентність); 

• виховує мовну особистість. 

У новій програмі з української мови для початкових класів чітко ви- 

окремлено два взаємопов’язані складники — мовленнєвий розвиток учнів і 
їхня мовна освіта. Тому основні лінгводидактичні принципи реалізації цього 

важливого аспекту початкового навчання мови в нових підручниках такі: 

• забезпечення органічного зв’язку мови і мовлення, мовлення і мислення, 

постійне тренування учнів у висловлюванні думок; 

• мовні знання - не самоціль, а засіб формування й удосконалення струк- 

тури думки, що виявляється в побудові висловлювань; 

• знання, уміння і навички розглядаються як умова та компонент роз- 

вивального навчання, як основа формування в учнів мовно-мовленнєвої 

компетентності. 

Компетентнісний підхід до мовної освіти має реалізовуватися в підруч- 

никах нового покоління такими шляхами: 

• мотивуванням корисності й необхідності окремих знань і мовленнєвих 

умінь, правил мовленнєвої поведінки не тільки в навчальній діяльності, а 

й у повсякденному житті; 



• завданнями на розв’язання різних ситуацій спілкування і поведінки, у 

яких може опинитися 7- 9-річна дитина; 

• вербальними настановами на зразок: «Це корисно знати!», «Запам’ятай!», 

«Пригадай!», «Візьми до уваги!», «Використовуй у своєму мовленні!» та 

ін. 

Нові підручники мають враховувати, що сучасний процес удосконалення 

змісту і методів навчання української мови в початковій школі ґрунтується на 

нових досягненнях лінгвістичної науки, зокрема на теорії тексту, а також 

психолінгвістики, предметом якої є закономірності сприйняття, відтворення і 

власного створення висловлювань. Тому в новому змісті початкової мовної 

освіти особливої ваги надано відображенню міжрівневих мовних зв’язків (Т. Г. 

Рамзаєва). 

У сучасній лінгвістичній науці визначено п’ять основних рівнів: фонетико- 

фонематичний (фонологічний), лексико-семантичний, словотворчий, 

морфемно-морфологічний і синтаксичний. Діалектична єдність наявних рівнів 

мовної системи виражається в комунікативній функції мови, де кожен із 

зазначених компонентів органічно взаємопов’язаний з іншими. Взаємозв’язки 

в мові об’єктивні й представлені різноманітними видами і формами свого 

вияву. Для теорії і практики навчання української мови в початкових класах 

особливого значення набуває забезпечення таких міжрівневих зв’язків, які б у 

загальних рисах відображали живу природу мовної системи з урахуванням 

дидактичних принципів науковості і доступності в їх тісному взаємозв’язку та 

лінгводидактичного принципу навчально-методичної доцільності. 

Розширення і поглиблення від класу до класу навчального змісту, що сто- 

сується ключових одиниць мовної системи, вироблення на їх основі мовно- 

мовленнєвої компетентності забезпечить реалізацію принципу наступності в 

межах початкової школи та принципу перспективності, орієнтованої на 

основну і старшу школу. 

З орієнтацією на нову мету навчання мови - формування й удосконалення 

вмінь і навичок володіння мовою в усіх формах, видах і типах мовленнєвої 

діяльності - постає необхідність змінити передусім структуру цього предмета. 

Учитель початкових класів має допомогти школярам усвідомити, що вони 

повинні говорити і писати зрозуміло для інших, що є спеціальні правила 

(норми), яких необхідно дотримуватись. Тому традиційних знань із фонетики і 

граматики недостатньо, щоб повноцінно користуватися мовою як засобом 

спілкування. Для цього слід знати і застосовувати в мовленні найважливіші 

соціальні, ситуативні та контекстуальні правила і зважати на них. Діють 

норми комунікативної компетенції: що саме, де, коли, як говорять і мають 

говорити люди в певних ситуаціях. Саме вони забезпечать кожному 

випускникові загальноосвітньої школи важливу для їхньої життєдіяльності 

загальну мовленнєву компетентність. 

Тому підручники в доступній формі мають ознайомити молодших школярів 

з цими правилами, вчити користуватися ними в повсякденному житті, тобто не 



тільки в навчальній, а й у позакласній і позашкільній різнобічній учнівській 

діяльності, важливим і обов’язковим супровідним складником якої в більшості 

випадків є мовленнєва діяльність. 

З огляду на принцип змістового узагальнення, нові програми з української 

мови для 2-4-х класів побудовано з таких безпосередньо взаємопов’язаних 

розділів: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово. Значення слова. 

Частини мови», «Правопис». Такий підхід до структурування шкільного 

мовного курсу значною мірою забезпечує його функціональність,оскільки. 

мовні одиниці нижчого рівня функціонують у структурі одиниць вищого рівня. 

Виняток становить нова програма для 2-го класу, в якій, за пропозиціями 

частини вчителів, структурування загального змісту розпочато з розділу 

«Звуки і букви». Після нього закладені в програмі розділи можуть 

структуруватися по-різному. Ми, дотримуючись відомого в педагогічній 

психології принципу «від загального до часткового» (В. В. Давидов), подаємо 

зазначені и програмі наступні після «Звуки і букви» розділи в такій 

послідовності: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово», «Правопис». 

Перед початковою мовною освітою постала проблема забезпечити на- 

самперед усвідомлення учнями комунікативної функції мови. Тому більшість 

мовленнєвих і мовних завдань у підручниках має пропонуватися саме з метою 

комунікації (спілкування). Сюди належать і створення мовленнєвих ситуацій 

для побудови учнями коротких монологічних та діалогічних висловлювань, і 

розвиток мотивації до таких висловлювань, орієнтування їх на слухача або 

читача, і формування вмінь накопичувати для цього мовний матеріал, і робота 

над удосконаленням власних висловлювань. З цією метою періодично 

підручники пропонують учням взяти участь у «Хвилинці спілкування» на 

теми, близькі та зрозумілі й, крім того, життєво важливі для учнів. Постійними 

рубриками в підручниках з мови мають стати «Слово про слово», «Так ми 

говоримо», у яких буде розкрито лексичне значення нових слів, зокрема 

термінів, наводитимуться зразки нормативного вживання слів, їх граматичних 

форм, окремих виразів, фразеологізмів тощо. 

Важливо взяти до уваги, що в роботі над центральним розділом по- 

чаткового курсу «Слово» опрацювання кожної частини мови програмою 

передбачено в двох аспектах: спочатку учнями засвоюватимуться лексичні 

характеристики певної частини мови (наприклад, іменники бувають багато- 

значні, вони можуть бути вжиті в прямому або в переносному значеннях, серед 

них є синоніми, антоніми, омоніми), а потім паралельно має здійснюватися 

робота над лексико-граматичними і суто граматичними категоріями цієї 

частини мови, з обов’язковим виявленням функціональних їхніх значень у 

реченні та тексті. 

Текстова основа у вивченні як мовної теорії, так і виробленні 

мовленнєвих знань потребуватиме посиленої уваги до формування в учнів 

компетентнісно орієнтованих умінь: слухати і розуміти; сприймати 

інформацію; сортувати її; виділяти головне й утримувати його в пам’яті, 



орієнтуючись на логіко-смислові частини під час його відтворення та 

виконання мовно-мовленнєвих завдань. 

У процесі розроблення нових програм з української мови взято до уваги 

положення сучасної дидактики про те, що навчальний зміст кожного шкіль- 

ного предмета не повинен бути скороченим і спрощеним віддзеркаленням 

курсу відповідної науки. Він має враховувати насамперед провідну мету її 

шкільного вивчення. Саме тому початковий (та і весь шкільний) курс укра- 

української мови, маючи на меті не системну професійну лінгвістичну освіту, а 

передусім мовленнєвий розвиток школярів, складається з трьох змістових  

ліній мовленнєвої, мовної і соціокультурної, зміст яких чітко окреслено 

Державним стандартом і навчальними програмами. 

Важливою дидактичною ознакою і вимогою нових програм з мови є те, що 

закладені в них теоретичні відомості та мовленнєво-мовні правила розраховані 

не стільки на запам’ятовування, скільки на практичне засвоєння. З огляду на  

це в нових підручниках має бути посилено їхню інструментальну роль, що 

потребуватиме піднесення пояснювальної функції. Методичний апарат, 

формулювання в ньому навчальних завдань до вправ спрямовуватимуться 

передусім на самого школяра, оскільки вони мають бути доступними 

передусім для дитячого сприйняття. Крім того, набагато чіткіше варто роз- 

межувати ті теоретичні відомості, які молодші школярі повинні глибоко за- 

своїти, і ті, котрі подаються лише з пропедевтичною метою, для загального 

ознайомлення та вивчення практичним шляхом. З цією метою на сторінках 

підручників доцільно подати для учнів (так само і для вчителів) різні словесні 

орієнтири: «Візьми до уваги!», «Пам’ятай!», «Пригадай!», «Виконуй так!», 

«Попрацюйте  разом!»,  «Попрацюйте  в  парах!»,  «  Попрацюйте  в   групах!», 

«Міркуй так!», «Звір свої міркування з правилом». Так само в навчальних 

зошитах, які входитимуть до навчально-методичного комплексу для кожного 

класу, наприкінці кожного розділу програми передбачається запропонувати 

учням завдання тестового характеру для самоперевірки. 

Наші концептуальні засади, що стосуються ілюстративного складника 

підручників, грунтуються на таких основних функціях, які мають забезпечу- 

вати вміщені ілюстрації: образотворча різноманітність і водночас цілісність, 

доступність; реалістичність у поєднанні з помірною умовністю образів; ви- 

разність і чіткість контурів; інтенсивність кольорів; акцент на відображенні 

основного, істотного; органічний зв’язок зображеного зі змістом тексту, 

наближення зображеного до інтересів сучасної дитини, до сприйняття нею 

довкілля; значний виховний і розвивальний потенціал. 

Отже, ілюстративний матеріал у підручниках має відігравати не при- 

крашальну роль, а органічно доповнювати його основний зміст і сприяти 

реалізації головної мети навчання мови з урахуванням особливостей цього 

процесу в початковій школі. Слід ураховувати те, що учень, який уголос, за 

завданням учителя, робить словесний опис певної ілюстрації в підручнику, 

водночас здійснює перцептивні та імажинативні дії, які органічно поєднуються 



з комунікативними. За дотримання такої умови ілюстрації підручника 

становитимуть ефективний засіб, відповідну дидактичну опору для форму- 

вання мисленнєвої і мовленнєвої діяльності школярів. 

Таким чином, побудова сучасного мовленнєво-мовного, а не суто мовного, 

шкільного курсу сприятиме активному, динамічному формуванню мовної 

особистості. Адже ті види навчальної діяльності, які реалізовуватимуться за 

підручником на основі комунікативного, лінгвістичного, культурологічного і 

діяльнісного аспектів курсу, забезпечуватимуть водночас активну соціалізацію 

школярів. За такого підходу до шкільної мовної освіти методичний апарат у 

підручнику слід подавати так, щоб учень на уроці не залишався пасивним 

слухачем і мовчазним виконавцем пропонованих письмових вправ, а 

виконував роль активного співрозмовника, доповідача, коментатора, учасника 

діалогу і полілогу. Саме в таких формах активної навчальної діяльності 

виявляються адаптивні можливості освіти, відбувається активна соціалізація 

школярів, яким у процесі шкільного навчання доводиться брати участь у таких 

видах і формах діяльності, з якими їм доведеться стикнутися в дорослому 

житті. 



1.4.2. Оновлення змісту літературного читання у контексті 

компетентнісного підходу 

В.О. Мартиненко 
 

Літературне читання — важливий навчальний предмет у початковій школі, 

успішне засвоєння змісту якого учнями безпосередньо впливає на 

результативність навчання з інших шкільних предметів. Визначальним на- 

прямом оновлення змісту літературного читання є його конструювання на 

засадах компетентнісного підходу - формування ключових і предметних 

компетентностей. Під час розроблення змісту враховувалися також тенденції 

становлення молодшого школяра як читача в умовах сучасного інфор- 

маційного середовища 

У чому полягає сутність змін у навчальній програмі? 

Утвердження особистісно орієнтованої парадигми освіти, інтенсивний 

розвиток сучасного інформаційного простору, який актуалізує формування 

системи інформаційних умінь школярів, надає їм ширші можливості для 

самостійного набуття, поповнення знань, особистісного життєвого досвіду, 

гармонійної інтеграції у навколишнє середовище, - все це спонукало роз- 

робників програми до переосмислення пріоритетів у змісті літературної освіти 

учнів, а також уточнення мети курсу. 

Визначальним складником мети є розвиток особистості дитини засобами 

читацької діяльності. 

Зміст курсу літературного читання побудовано переважно на текстах 

художньої літератури. У меті сконцентровано увагу на ознайомленні школярів 

із літературою як мистецтвом слова. Розвиток емоційно-чуттєвої сфери, 

естетичний, духовний розвиток дітей засобами художнього слова є надзви- 

чайно важливим у сучасному прагматичному світі. 

Під час визначення мети акцент зроблено на опануванні змісту літера- 

турного читання на засадах компетентнісного підходу - формування читацької 

компетентності, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної 

компетентностей. Вона передбачає оволодіння учнями сукупністю знань, 

умінь, навичок, ціннісних ставлень, які дають дитині можливість відповідно до 

її вікових можливостей самостійно орієнтуватися в колі дитячого читання, 

самостійно працювати з різними видами письмових текстів — читати їх, 

розуміти, знаходити в них потрібну інформацію, застосовувати її для вико- 

нання навчально-пізнавальних завдань, у життєвому досвіді, у стандартних і 

нових ситуаціях. Набутий читацький досвід забезпечує готовність і здатність 

молодших школярів до подальшого навчання, пізнання, саморозвитку. 

Змінено назву курсу на «Літературне читання». Попередня назва «Читання» 

не повного мірою відображала його зміст і завдання. Вони представлені значно 

ширше в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, в 

оновленому змісті навчальної програми і в підручниках. Поряд з інтенсивним 

формуванням і розвитком повноцінної навички читання школярі 



ознайомлюються з дитячою літературою в усьому її багатстві та різно- 

манітності, специфікою окремих літературних жанрів, оволодівають уміннями 

орієнтуватися у змісті літературознавчих понять, сприймати засоби художньої 

виразності відповідно до їхніх функцій у художньому творі тощо. 

Літературний і текст під час аналізу розглядається з позицій його художності, 

а сама художня література постає в освіті молодших школярів як вид 

мистецтва. 

У контексті компетентнісного підходу учні відповідно до своїх вікових 

можливостей набувають досвіду усного й письмового спілкування, зокрема 

рідною мовою. Зміст цієї роботи визначається на основі комунікативно-мов- 

леннєвого принципу, який є новим у програмі. Комунікативно-мовленнєвий 

принцип упроваджується завдяки діалоговій взаємодії читача з текстом, 

автором, героями його твору, застосуванням технологій кооперативного на- 

вчання, створення спеціальних навчальних ситуацій (робота в парах, малих 

групах, колективне обговорення змісту прочитаного, прослуханого, участь у 

літературній бесіді, рольових літературних іграх, декламація, драматизація 

тощо), у процесі яких формується культура спілкування [2]. Реалізація цього, а 

також тематично-жанрового, естетичного, літературознавчого принципів 

відображається в уточнених завданнях курсу. 

Основа основ - формування повноцінної навички читання вголос і мовчки 

як базової у системі початкової освіти і мовленнєвий розвиток учнів. Як і 

уроки української мови, уроки літературного читання сприяють розвиткові 

всіх видів мовленнєвої діяльності. В уточнених завданнях зроблено акцент на 

формуванні в учнів умінь створювати власні висловлювання за змістом 

прочитаного (прослуханого). Реалізується це завдання під час смислового і 

структурного аналізу тексту, де мовленнєві уміння формуються на основі 

читацьких. Так, школярі усвідомлюють послідовність подій у творі, смислові 

зв’язки між вчинками персонажів, місцем дії, розмірковують, за допомогою 

яких засобів художньої виразності автор характеризує дійових осіб, їхню 

поведінку, вираження емоцій, описує події; застосовують зображувально- 

виражальні засоби мови, мовленнєві конструкції у своїх висловлюваннях, під 

час виконання творчих завдань. 

Така робота потребує опори на найпростіші літературознавчі поняття, які 

засвоюються учнями практично у процесі читацької діяльності. 

У завданнях зосереджено увагу на набутті учнями досвіду роботи з тек- 

стами різних видів, міжособистісного спілкування за змістом прочитаного, 

прослуханого, досвіду комунікації з джерелом інформації. 

Визначені завдання взаємопов’язані й реалізуються комплексно протягом 

навчання у початковій школі, що відображено у таких змістових лініях: коло 

читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча 

пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою; 

робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на 

основі прочитаного. 



У кожному класі змістові лінії є однаковими й постійними. Водночас обсяг 

змісту, його характер і результативна складові відрізняються. Від класу до 

класу він ускладнюється, нарощується, розширюється відповідно до вікових 

можливостей учнів. 

Коло читання 

Добір дитячої літератури здійснювався на основі тематично-жанрового, 

естетичного принципів за такими провідними критеріями: доступність віку, 

висока художня цінність творів, їх жанрово-родова, тематична, авторська 

розмаїтість. Це найкращі зразки творів для дітей видатних письменників- 

класиків, сучасних письменників України, зарубіжних митців, зміст яких 

розкриває школярам  багатство і красу навколишнього світу, людських 

стосунків, пробуджує почуття гармонії, вчить розуміти прекрасне у житті, 

формує у дитини власне ставлення до дійсності, сприяє розвиткові емоційно- 

чуттєвої сфери, творчої уяви дитини як домінантних у процесі спілкування і 

мистецтвом  слова. Коло дитячого читання розширилося, поповнилося 

шляхомзалучення до змісту нових сучасних творів та персоналій(Л. Борошна, 

О. Дерманський, Л. Мовчун, М. Чумарна та ін.). 

Робота за цією змістовою лінією сприяє досягненню кожнимучнем таких 

важливих особистісних результатів, як усвідомлення належності художньої 

літератури до словесного мистецтва, засвоєння через зміст творів і способів 

роботи з ними національних, моральних, естетичних цінностей, культури 

людських стосунків; усвідомлення того, що читання є важливим джерелом 

знань, задоволення пізнавальних інтересів; освоєння літературного твору на 

особистісному рівні, самостійне орієнтування у доступному колі читання. 

Формування й розвиток навички читання 

Повноцінна навичка читання вголос і мовчки є важливим метапредметним 

умінням, рівень сформованості якого впливає на результативність навчання як 

у початковій, так і в наступних ланках школи. 

У Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів темпові 

показники читання вголос і мовчки зазнали змін. їх узгоджено з «Критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 

(2008 р.). 
Питання врахування темпових показників під час оцінювання навички 

читання є дискусійним. Перш ніж прокоментувати позицію розробників 

програми щодо цього, варто проаналізувати механізми, які забезпечують 

процеси читання вголос і мовчки. 

Відомо, що читання вголос забезпечується складнішим психофізіологічним 

механізмом, ніж читання мовчки, оскільки в цьому процесі активно діють 

зоровий, мовленнєво-руховий і слуховий канали. Темп зорового сприймання, 

смислової обробки матеріалу, звукового перекодування тексту залежить від 

можливостей мовленнєво-рухового апарату. 

Темп читання є однією з технічних характеристик навички читання. Він 

тісно пов’язаний з віком читача, залежить від способу читання і є виявом такої 



універсальної характеристики особистості, як індивідуальний темп психічної 

діяльності. Вчені відзначають також взаємозв’язок темпу психічної діяльності 

й уваги. Практика показує, що динаміка нарощування темпу читання учнів у 

межах однієї вікової групи досить неоднорідна. 

Спеціальними дослідженнями (Т.Б. Кисельова, М. І. Оморокова, Л. В. 

Соколова) доведено: якщо швидкий темп читання вголос порушує звичний, 

індивідуальний темповий діапазон діяльності дитини, тобто входить з ним у 

суперечність, учень потрапляє в зону так званого темпового дискомфорту. Це 

призводить до порушення психофізіологічних механізмів уваги і сприймання 

тексту на слух, розстикування зорових і моторних процесів, відставання 

мовлення і думки від сприймання. Відтак, дитина не усвідомлює текст 

повноцінно. Низький темп читання також негативно впливає на процес 

розуміння прочитаного. Психологи і фізіологи наголошують, що під час темпу 

читання вголос, нижчому ніж 50 слів/хв, дитина здатна лише фрагментарно 

засвоїти фактичний зміст твору. 

Під час читання мовчки психофізіологічний механізм спрощується, 

скорочується діяльність мовленнєво-рухового і слухового апарату. Темп 

зорового сприймання зростає вдвічі. Це сприяє посиленню процесів смис- 

лового сприймання, що дає можливість учням, які дуже добре читають, у 1,5-2 

рази пришвидшувати темп читання, повноцінно усвідомлюючи зміст 

прочитаного. 

у 3-4-х класах мовчазне читання посідає провідне місце. Учитель приділяє 

посилену увагу формуванню цього виду читання, збільшуючи кількість вправ і 

завдань на розвиток його смислової сторони. В основній ланці школи питома 

вага читання мовчки зростає до 90%. 

У навчальних програмах наведено орієнтовні темпові показники читання 

вголос і мовчки для кожної вікової групи [2]. Учитель під час оцінювання 

навички читання бере їх до уваги, але максимально враховує індивідуальні 

психофізіологічні особливості своїх учнів: індивідуальний темп діяльності 

(звичний психомоторний темп учня), природний темп мовлення, заїкання, 

поганий зір тощо, а також характеристики власне тексту(доступність змісту, 

стиль викладу, особливості синтаксису, наявність малознайомих слів, 

словосполучень, якість поліграфічного виконання), зовнішню обстановку, в 

якій відбувається читання. 

У навичці читання найважливішою її стороною є розуміння прочитаного. 

Основними критеріями під час її оцінювання мають бути рівні повноти і 

глибини розуміння учнями змісту, які в кожній віковій групі різняться. На- 

приклад, школярі 2-го класу спроможні самостійно освоїти лише фактичний 

зміст твору (факти, події, герої, їхні вчинки), практично розрізнити тексти за 

найпростішими жанровими ознаками тощо. Водночас зрозуміти основну 

думку твору, підтекст, мотиви вчинків персонажів, усвідомити засоби 

художньої виразності відповідно до їхніх функцій у творі вони зазвичай 



можуть з допомогою вчителя, тоді як учні 4-х класів зазначені параметри 

розуміння тексту здатні освоїти переважно самостійно. 

Отже, якщо дитина читає правильно, застосовує відповідний до віку спосіб 

читання, на належному рівні розуміє зміст тексту, але дещо повільніше від 

нормативних темпових показників, класовод оцінює навичку читання без 

урахування останнього показника. Для кожного учня має бути комфорт - чий, 

посильний темп читання, який дає змогу повноцінно усвідомити зміст 

прочитаного. 

Рівень розвитку повноцінної навички читання характеризується і такою 

надзвичайно важливою якістю, як гнучкість - уміння учня змінювати вид і 

темп читання залежно від його мети. Наприклад, із метою поглибленого 

засвоєння змісту тексту в повному обсязі учень застосовує вдумливе, 

аналітичне читання, яке не передбачає пришвидшеного темпу. Якщо 

школяреві потрібно знайти в тексті відповідь на те чи інше питання, він 

швидко проглядає зміст, виділяючи в ньому потрібне. 

Зважаючи на вікові можливості молодших школярів, у початковій школі 

діти глибше опановують аналітичне читання, поступово від класу до класу 

опановуючи початкові уміння ознайомлювального, вибіркового, проглядового 

видів читання. 

Застосування різних видів читання передбачає оволодіння учнями різними 

прийомами осмислення того чи іншого тексту. 

Досвід читацької діяльності. 

Ця змістова лінія є ключовою у формуванні в учнів досвіду роботи з 

текстами різних видів (художніми, науково-художніми, науково-пізнаваль- 

ними, навчальними, дитячими книжками різних типів і видів, різними видами 

інформації), досвід, який зафіксовано та структуровано у змістовій і 

результативній частинах навчальної програми. Він передбачає опанування 

учнями продуктивними стратегіями, способами опрацювання текстів, 

ефективними прийомами аналізу літературного твору з метою усвідомлення 

його художньої цінності, а також одержання потрібної інформації, що сприяє 

формуванню кваліфікованого, грамотного читача. Згідно з новою концепцією 

грамотності, яка сьогодні домінує в світі, такий читач, володіючи повноцінною 

навичкою читання, поглиблено розуміє прочитане, вміє самостійно 

усвідомлювати різні види інформації в тексті(фактичну, підтекстову, 

концептуальну), здійснювати її смислову компресію (визначати тему та 

основну думку твору, складати план, добирати заголовок тощо), на 

практичному рівні розрізняти прозові й віршовані, художні й нехудожні твори, 

розуміти засоби художньої виразності відповідно до їх функцій, вести діалог з 

текстом та автором твору, працювати із суперечливою інформацією за межами 

предметних знань, використовувати набутий читацький досвід у стандартних і 

нестандартних навчальних і життєвих ситуаціях, висловлювати власне 

ставлення до змісту прочитаного [4]. 



Важливу увагу приділено формуванню умінь, способів діяльності, які 

мають загальнонавчальний (метапредметний) характер. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти виокремлено способи 

опрацювання текстів різних видів окремим блоком [1] (наприклад, визначати 

тему, основну думку твору, здійснювати структурний аналіз тексту, ставити 

запитання за змістом твору, вирізняти причинно-наслідкові зв’язки тощо). 

Оволодіння цими та іншими загальнонавчальними уміннями сприяє широкій 

орієнтації учнів у різних предметних сферах, розвитку позитивної мотивації до 

навчання, формуванню ключової компетентності - умінню вчитися. 

У цілісному процесі сприймання тексту будь-якого виду виокремлюються 

рівні його осмислення учнем. В оновленій програмі на прикладі смислового і 

структурного аналізу тексту показано послідовні сходинки його опрацювання, 

визначено ключові уміння, які формуються на етапі дотекстової, власне 

текстової, післятекстової діяльності. 

Кожний вид тексту - художній, науково-пізнавальний, текст відповідного 

жанру має особливості, по-різному впливає на емоційну й інтелектуальну 

сфери. Вони різняться також за функціями: комунікативно-естетична функція 

більшою мірою притаманна художньому тексту, а комунікативно- 

інформаційна — науково-пізнавальному. 

В оновленій навчальній програмі автономними блоками представлено 

особливості опрацювання художніх, науково-художніх, науково-пізнавальних 

текстів. Під час роботи вчитель з урахуванням виду тексту чи жанру твору 

добирає відповідні методи і прийоми роботи. 

Основною метою опрацювання художніх творів є повноцінне сприймання 

учнями художнього образу, засобів художньої виразності, за допомогою яких 

автор створив художній образ, розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів, 

творчої уяви, образного мислення, збагачення духовним досвідом. У науково- 

художніх, науково-пізнавальних творах - інший предмет пізнання: не образ, а 

поняття, засвоєння зв’язків і основних ознак понять, явищ історичного, 

природознавчого змісту тощо. Такі тексти сприяють розвитку логічного, 

поняттєвого мислення. 

Робота з дитячою книжкою, робота з інформацією 

Сучасна школа функціонує в умовах інтенсивного розвитку інформаційно- 

комунікаційних технологій. Сьогодні друкована продукція представлена в 

різних кодах. 

Для того щоб діти успішно почувалися в динамічному суспільстві, вони 

мають навчитися швидко й ефективно працювати з різнорідною інформацією: 

здійснювати пошук у різних джерелах - паперових і електронних, вміти її 

диференціювати, узагальнювати, застосовувати з навчальною метою, а також у 

практичних ситуаціях. Цього школярів потрібно спеціально навчати. 

У навчальній програмі посилено увагу до роботи з інформацією - як тек- 

стовою, так і позатекстовою. За вимогами її результативної частини школярі 

оволодівають досвідом самостійні проводити пошук потрібної інформації за 



допомогою формальних елементів тексту (підзаголовки, рубрики, виноски), 

дитячих видань довідкового характеру (словники, довідники, енциклопедії); 

діти опановують уміння визначати орієнтовний зміст художньої, науково- 

пізнавальної книжки, спираючись на її довідково-ілюстративний апарат 

(написи на обкладинці, титульному аркуші, зміст (перелік) творів; інотація) 

тощо. 

Змістом програми передбачено також формування в учнів умінь здійснювати 

пошук інформації з використанням засобів бібліотечно-бібліографічної 

допомоги, електронних ресурсів дитячої бібліотеки: електронного каталогу, 

сайтів нових надходжень дитячої літератури і т. ін. 

Цей блок метапредметних умінь і навичок, яких набувають молодші школярів 

на уроках літературного читання, а також роботи з дитячою книжкою 

є підґрунтям для опанування ключовою інформаційною компетентністю. 

більша частина знань школярами здобувається через читання. Активне 

й раннє прилучення дітей до візуальної масової культури, віртуального 

простору, комп’ютерних ігор зумовило становлення нового типу читача, якому 

притаманні переважно прагматичне ставлення до читання («знайти», «здо- 

бути» інформацію), слабко виражена особистісна читацька мотивація, погреба 

в читанні як засобі задоволення пізнавальних інтересів; тенденції до 

фрагментарного, поверхового (на рівні фактуальної інформації) сприймання 

змісту текстів різних видів, невміння багатьох дітей самостійно усвідомлювати 

значення слів у контексті, зниження рівня умінь самостійно працювати і 

традиційними дитячими друкованими виданнями (художніми, науково-піз- 

навальними книжками, довідковою літературою, періодикою). У більшості 

сучасних школярів немає потреби в повторному читанні (перечитуванні) 

навчального матеріалу з метою його глибшого засвоєння. Все це утруднює 

читання у традиційному значенні, роботу з друкованим словом, яка потребує 

більшої уваги, зосередження і напруження. 

Постійне користування школярами електронними засобами відчутно 

позначилося також на їхньому мовленні. В активному словнику дітей 

з’явилося багато нових іншомовних слів, виразів. З одного боку, це ознака 

збагачення словникового запасу учнів, з іншого — спостерігаються збіднення, 

згрубілість, сленговий характер спілкування між дітьми, що великою мірою є 

наслідком низької питомої ваги читання учнями високохудожніх творів, на 

зразках яких розвивається мовленнєва культура. 

В умовах істотного зниження інтересу учнів до книжки, до читання важ- 

нішого значення набувають неформальний підхід класовода до організації і 

проведення уроків роботи з дитячою книжкою, пошук привабливих, цікавих 

навчальних технологій, які б сприяли формуванню у школярів позитивних 

читацьких мотивів, усвідомленню ними значущості читання для особистого 

розвитку, враховували, задовольняли духовні потреби, пізнавальні інтереси. 



Основним навчальним матеріалом на таких заняттях має щоразу бути нова 

дитяча книжка (група книжок), а не хрестоматія чи інше значне за обсягом 

видання, яким користуються учні упродовж всього навчального року. 

Як засвідчує шкільна практика, робота за такими виданнями унеможливлює 

повноцінне проведення занять із дитячою книжкою, не забезпечує новизни 

навчального матеріалу, його емоціогенність і не сприяє розвитку мотивованого 

читання. 

Нині як ніколи гостро постало питання повернення дитячої книжки в 

активне культурне поле молодшого школяра. Успішне його вирішення за- 

лежить передусім від об’єднання зусиль школи, сім’ї, дитячих бібліотек. 

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного 

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну 

потребу дитини в емоційних переживаннях, створює передумови для само- 

вираження особистості. Під час навчання на уроках класного і позакласного 

читання молодші школярі під керівництвом учителя виконують різні види 

роботи з текстом (дитячою книжкою), які спонукають дитину вносити еле- 

менти творчості, висловлювати власне ставлення до персонажів, по-своєму 

інтерпретувати зміст твору. 

Для стимулювання творчих здібностей, творчої активності учнів вико- 

ристовують такі види завдань: словесне малювання, графічне ілюстрування, 

творчий переказ (від імені героя чи автора), читання за ролями, доповнення 

тексту, римування, інсценізація, колективне та індивідуальне складання 

учнями з допомогою класовода казок, лічилок, загадок тощо. Форми органі- 

зації творчої діяльності можуть бути різними: індивідуальні, групові, парні. 

 
 

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі перед початковою школою 

постає завдання створити сприятливі умови для розвитку й саморозвитку 

особистості учня, забезпечити його пізнавальними засобами, необхідними для 

ефективної життєдіяльності в суспільстві. Передумовою для виконання такого 

завдання є формування нового змісту навчання як педагогічної моделі втілення 

культури людства - системи наукових знань про людину, суспільство, природу, 

техніку; способів діяльності, відображених у правилах, 

інструкціях, алгоритмах; досвіду творчості; емоційно-ціннісних орієнтацій і 

ставлень до об’єктів навколишньої дійсності, а також ставлень до оточення і 

самого себе, мотивів і потреб у навчальній, суспільній, трудовій діяльності (В, 

І. Загвязинський, В. В. Краєвський, О.М. Новиков, М.М. Скаткін та ін.). 

Питання розроблення змісту навчання актуальне впродовж усього 

існування школи. Особливо воно загострюється в часи реформування, як 

тепер, і в освіті реалізовується ідея компетентнісного підходу. 

Прагнення реформувати зміст освіти виявлялися на різних етапах стані 

цілення початкової школи. Так, до кінця XIX ст. були яскраво виражені два 

напрями щодо побудови змісту. Перший спирався на теорію дидактичного 



матеріалізму, відповідно до якої головною метою навчання було транслювання 

учням якнайбільшої суми знань (так званий знаннєцентризм). Друці і і 

будувався на теорії дидактичного формалізму, згідно з якою навчання 

розглядається як засіб розвитку природних здібностей учнів, їхніх 

пізнавальних інтересів і психічних процесів. Як довів К. Д. Ушинський, обидва 

напрями не були самодостатніми. Педагог писав про те, що не можна «на- 

пинати голову учня» не пов’язаними між собою корисними відомостями; так 

само не слід обмежуватись лише безпосереднім зверненням до практичної 

діяльності [6]. 

Водночас цінним для сьогодення видається звернення формальної теорії зо 

особистості дитини. Власне вона дала поштовх для розвитку нових ідей у 

педагогіці на межі XIX і XX ст. У цей період розгорнувся рух «нових шкіл», 

орієнтованих на дитину. Одним із перших поширював і реалізовував ідею ціп 

иноцентризму американський педагог і філософ Дж. Дьюї [5]. У результаті 

філософсько-педагогічних пошуків учений розробив концепцію змісту освіти з 

такими основними позиціями: реальність навчального матеріалу (вивчаються 

речі, які мають життєве значення для дитини); цілісність (поєднання у 

пізнавальній діяльності розумових, фізичних та емоційно-вольових сил 

дитини); діяльнісний підхід у навчанні (введення в навчальні програми 

проектів); проблемність у навчанні як обов’язкова умова розвитку само- 

стійного та критичного мислення; ігрова діяльність як важливий засіб ви- 

ховання молодших школярів; урахування інтересів дитини як першорядного 

фактора, що впливає на навчання. 

Суголосні ідеї були реалізовані у період реформування вітчизняної 

шкільної освіти. Дослідник історії педагогіки Л. Д. Берегівська, здійснивши 

грунтовний аналіз змін в українському шкільництві, відзначає такі важливі для 

нас періоди: 1904-1914 рр., коли розроблення змісту освіти відбувалося у 

зв’язку з навколишнім середовищем учня, у поєднанні матеріальної та 

формальної складових освіти, з урахуванням принципу наступності; 1914— 

1916 рр., коли зміст освіти розроблявся з урахуванням природних здібностей 

дитини, реалій її життя, поєднувались формальна і реальна складові, 

простежувалася концентричність побудови навчального матеріалу [2]. Такі 

самі ідеї реалізовувалися в часи подальших освітніх реформ аж до 

контрреформи 30-х - початку 50-х років XX ст., яка характеризувалася 

переходом до «школи навчання». 

Під час реформи, пов’язаної з відновленням зв’язку школи з життям 

(1956— 1964 рр.), у змісті освіти виявлялися деякі ознаки, співзвучні сучасним 

ідеям компетентнісно орієнтованого навчання, а саме: системність, 

комплексність, наступність і взаємозв’язок усіх освітніх ланок. Саме цьому 

періоду властива активізація педагогічних пошуків, у тому числі в сфері 

навчання математики, їх аналіз подано в монографії Н. А. Глузман [3]. 

Науковець показує, що мета засвоєння основ математичних знань, умінь їх 

застосування визначена в цей період як цілком природна для предмета. Її 



реалізація, хоча й мала виразне знаннєве спрямування, передбачала 

розвивальний і виховний складники, важливі для активної розумової 

діяльності учнів. 

Яскравим представником педагогів-новаторів означеного періоду є В. О. 

Сухомлинський - провідник ідеї дитиноцентризму. У роботах «Розумова праця 

і зв’язок школи з життям», «Розум і руки», «Людина неповторна» та ін. Василь 

Олександрович довів необхідність пов’язувати розумові зусилля з умінням 

користуватися набутими знаннями в повсякденні. На думку педагога, у такому 

поєднанні виявляється готовність дитини до життя [9]. У педагогічній системі 

В. О. Сухомлинського виявлено такі ознаки «компетентнісно орієнтованого» 

змісту навчання, як інтегративність, багатофункціональність, міжпредметність, 

проблемний характер, практична спрямованість. Оскільки наші наукові 

інтереси перебувають у сфері дослідження предметної математичної 

компетентності, цінними є висновки педагога про поліфункціональність змісту 

навчання математики, позаяк він охоплює різноманітні розумові процеси, 

інтелектуальні й практичні вміння, опанування ним дає змогу розв’язувати 

різноманітні проблеми у повсякденному житті [10]. 

Зміст навчання математики збагатили новаторські ідеї, науково обгрун- 

товані й практично реалізовані в період «часткових перетворень у шкільній 

освіті 1964-1984 рр.» [2, с. 335] такими науковцями і педагогами, як М.А. 

Байтова, Г. В. Бельтюкова, М. В. Богданович, П. М. Ерднієв, М.І. Моро, Л. М. 

Скаткін та ін. Реформа загальноосвітньої і професійної школи, запроваджена 

1984 р., сприяла оновленню змісту початкової математичної освіти. Завдяки 

розгортанню інноваційних процесів на тлі традиційного теорети- ко- 

множинного підходу до побудови змісту навчання математики виник 

прогресивніший - орієнтований на розвиток в учнів функціонального й про- 

сторового мислення. Так сформувався новий напрям у математичній освіті - 

теорія розвивального навчання. Її ідеї втілили Н.Я. Віленкін, П.Я. Гальпе- рін, 

В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, Л. В. Занков, Н. Б. Істоміна, Л. Г. Петерсон та ін. 

Як і в «традиційному» курсі математики, вони будували зміст навчання у 

початкових класах від засвоєння поняття числа, формування усних і пись- 

мових обчислювальних умінь до застосування їх у розв’язуванні текстових 

задач. Відмінність полягає в меті навчання математики — інтелектуальному 

розвитку учня. Отже, у першому випадку ми спостерігаємо пріоритетність 

інформативної функції навчання (знаннєцентричної), у другому - розвивальної, 

що кардинально змінює побудову курсу навчання. 

Ми не поділяємо думку деяких педагогів і представників громадськості, що 

гак званий традиційний курс математики не є розвивальним. Переконані, що 

розвивальна спрямованість навчання залежить передусім від методики роботи 

вчителя і способів організації навчальної діяльності учнів. Водночас 

стратегічний напрям діяльності на уроці математики задається змістом на- 

вчання предмета, окресленим у стандартах і навчальних програмах. 



Своєрідною точкою відліку інноваційних змін у системі вітчизняної по- 

чаткової освіти став 2001 р., позначений черговою реформою - переходом 

загальноосвітніх навчальних закладів на нові зміст, структуру і термін на- 

вчання. Упродовж наступного десятиліття було розроблено й реалізовано 

нормативне і навчально-методичне забезпечення організації навчально-ви- 

ховного процесу на засадах гуманізму і дитиноцентризму. 

Зміст навчання, репрезентований у Державному стандарті початкової 

вітальної освіти і нових навчальних програмах, уперше в історії вітчизняної 

освіти був суттєво збагачений діяльнісним компонентом, ціннісними аспек- 

тами виховання і розвитку молодших школярів. їх відмінною особливістю 

стало введення поняття «компетентність», відображення результативної 

складової змісту освіти, посилення інтеграції на рівні змістових ліній і 

діяльнісно-практичної спрямованості навчально-виховного процесу. В них 

визначено курс на зменшення питомої ваги готової інформації на користь 

засвоєння учнями особистісно значущого, емоціогенного навчального ма- 

теріалу, набуття власного досвіду творчої діяльності. 

І Іауково-критичний аналіз розвитку змісту освіти протягом двох останніх 

десятиліть розгорнутий у публікації О. Я. Савченко [8]. У роботі розкрито 

основні принципи добору і структурування навчального змісту, з-поміж яких 

— відповідність соціальним запитам розбудови демократичного суспільства, 

потребам розвитку громадян як вільних особистостей; багато- компонентність; 

взаємозв’язок цілей навчання, розвитку і виховання, що передбачає наявність у 

змісті сукупності компонентів, які відображають соціальний досвід людства, 

особисті потреби учнів, враховують вплив середовища; диференціація та 

інтеграція та ін. 

Таким чином, в оновленому змісті початкового навчання поєдналися зна- 

пмева і діяльнісна (функціональна) складові. До змісту включено на рівні на- 

вчального матеріалу ситуації і події з навколишнього життя, які є джерелом 

аналізу і набуття дітьми особистісного досвіду, його оновлення і збагачення 

[8]. 

Проблема формування змісту початкового навчання математики на загадах 

компетентнісного підходу нині перебуває у центрі уваги вітчизняних 

науковців і практиків. До питання оновлення змісту навчання математики в 

початковій школі у 2001-2010 рр. (роки реалізації Концепції загальної 

середньої освіти у 12-річній школі) долучалися вітчизняні науковці й 

методисти - М.В. Богданович, О. В. Гайштут, Л.В. Коваль, М.В. Козак, Я. А. 

Король, О. П. Корчевська, Л. П. Кочина, М. М. Левшин, Н. П. Листопад, Г. П. 

Лишенко, С. П. Логачевська, О. Я. Митник, С. О. Скворцова та ін. 

Пріоритетною метою цих авторів стало втілення у змісті ідей гуманізації і 

гуманітаризації, узгодження обсягу та складності змісту з віковими можли- 

востями молодших школярів, проектування їхнього особистісного розвитку. 

Водночас цілісних науково-методичних досліджень із проблеми побудови 

компетентнісно спрямованого змісту навчання математики не виявлено. 



Упровадження Державного стандарту сприяло розробленню і викорис- 

танню у процесі початкового навчання математики варіативних навчальних 

програм і підручників, багатьох навчальних посібників. Так, поряд із 

«класичною» навчальною програмою (авт. М.В. Богданович, Л.П. Кочина, Н. 

П. Листопад, В. С. Шпакова), функціонували й інші - «Математика», 1-4 класи 

(авт. С.О. Скворцова, С.С. Тарнавська); «Математика. Росток», 1-4 класи (авт. 

Л. Г. Петерсон); «Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. 

Система розвивального навчання Б.  Д.  Ельконіна  -  В.  В.  Давидова» (ННМЦ 

«Розвиваюче навчання»); «Програма інтегрованого курсу з математики, 

читання, курсу «Я і Україна», основ здоров’я», 1 клас (авт. М. С. Вашуленко, 

Н. М. Бібік, Л. П. Кочина, Н. С. Коваль). Хоча розподіл матеріалу за роками 

навчання у програмах різний, всі вони реалізовували зміст освітньої галузі 

«Математика», окреслений Державним стандартом. 

Нині реалізовується у новій редакції Державний стандарт початкової 

загальної освіти, де визначено курс розвитку системи освіти - компетентнісно 

спрямований [4]. Відповідно до нього навчання математики орієнтується на 

досягнення нового освітнього результату - опанування молодшими школярами 

не лише знаннями, уміннями, навичками, а й ключовими та предметними 

компетенціями, необхідними для їхньої самореалізації у мінливому світі. Ця 

мета зумовила зміни у змісті навчання, відображені в новій навчальній 

програмі з математики (авт. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко, Н.П. Листопад) 

[1]. 

В основу розроблення програми, як і Державного стандарту з освітньої 

галузі «Математика», покладено ідею реалізації компетентнісної освіти. 

Відповідно конкретизовано цілі, пов’язані з формуванням ключових ком- 

петентностей у процесі навчання математики. 

Зміст навчання математики, репрезентований у нормативах нового по- 

коління, сприятиме виконанню низки значущих для загального розвитку ін- 

дивідуальності учня завдань, серед яких: формування культури мислення як 

вияву розумових властивостей, здатності логічно, доказово й точно міркувати, 

уміння виокремлювати суттєві й несуттєві властивості предметів і явищ 

навколишньої дійсності; виховання особистісних якостей —зосередженості, 

наполегливості, працьовитості, самостійності; розвиток інтелекту, пам’яті, 

мовлення, уяви; виховання характеру, моральних й естетичних якостей. 

Відповідно до Концепції розроблення Державного стандарту в новій 

програмі зміст навчання виразно наближений до життєвих реалій і 

особистісних потреб соціалізації сучасного молодшого школяра [7]. 

Програмою забезпечена можливість для диференціації навчання - до програми 

кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного 

вивчення курсу. Учитель може обирати їх самостійно з огляду на індивідуальні 

можливості й потреби учнів. Наступність та перспективність між початковою і 

основною школою виявляється в ознайомленні учнів з математичною 

термінологією, розвитком математичного мовлення, формуванні прийомів 



ПОРІЧНИХ міркувань; пропедевтиці функціональної залежності, приділенні 

більшої уваги алгебраїчній складовій. 

Розробниками стандарту і навчальної програми з математики враховано 

багатий, вивірений часом досвід формування змісту навчання. Реалізовуючи 

компетентнісний підхід, у змісті поєднали інтелектуальну, розвивальну, ви- 

ховну й діяльнісну складові, узгодили його із сучасними вимогами до по- 

будови навчально-виховного процесу з орієнтацією на особистість дитини, її 

соціальний досвід. 

 

 

 
Лекція 5 

Тема: Методика формування в учнів ключової компетентності уміння 

вчитися 
 

Мета лекції: 
дидактична: ознайомитися зі змістом і структурою уміння вчитися в рамках 

компетентнісного підходу; засвоїти характеристику ключової компетентності 

уміння вчитися; проаналізувати нові навчальні програми для початкової школи 

на предмет формування ключової компетентності уміння вчитися. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Зміст і структура вміння учнів самостійно вчитися. 

2. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра. 

3. Аналіз нових програм для початкової школи щодо формування в учнів 

ключової компетентності уміння вчитися. 

 

 
1. Зміст і структура вміння учнів самостійно вчитися 

Уміння вчитися – це цілісне індивідуальне утворення, яке має кілька 

складових, що співвідносяться зі структурою навчальної діяльності, й 

ціннісними орієнтаціями особистості. 

Ключова компетентність уміння вчитися у розвиненому вигляді інтегрує 



психолого-особистісні характеристики учня зі змістовою й діяльнісною 

основою учіння. Володіння цим умінням програмує індивідуальний досвід 

успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній 

активності, ініціативі, раціональному використанню часу й засобів учіння. 

Людина, яка звикла самостійно вчитися, не губиться в новій пізнавальній і 

життєвій ситуації, не зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає 

підказки, а самостійно шукає джерела інформації, шляхи розв'язання. Отже, 

розвинене уміннявчитися змінює стиль мислення і життя особистості. 

уміння вчитися характеризує такого учня, який завершуючи початкову 

школу: 

• сам визначає мету діяльності або приймає й усвідомлює ту, яку ставить 

учитель; 

• виявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль; 

• організовує свою працю для досягнення результату; 

• відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання 

задачі, виконання завдання; 

• правильно використовує сенсорні, інтелектуальні або прак тичні дії, 

прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях; 

• усвідомлює, аналізує свою діяльність і прагне її удосконалити; 

• володіє уміннями і навичками самоконтролю і самооцінки; виявляє 

рефлексивне ставлення до навчання. 

Коротко охарактеризуємо структурні компоненти уміння вчитися 



 
 

Мотиваційний компонент має на меті збудити, викликати й закріпити в 

учнів стійке позитивне ставлення до навчальної діяльності, сформу-вати 

допитливість, закріпити особистісно значущий сенс навчальних дій. 

Дидактико-методичне забезпечення цього компонента має спрямовувати на 

формування в учнів внутрішньої потреби до самостійного учіння. 

Мотив є формою вияву потреби людини, це спонукання до діяльності, 

відповідь на те, заради чого вона відбувається. Ланцюжок зв'язку в цьому 

процесі такий: потреба — мотив — діяльність. Навчання по-різному і  

пливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно 

виховуються в учнів повноцінні мотиви учіння. Разом із тим мотиваційна 

спрямованість навчання «...не забезпечує і не формує сама по собі техно- 

логічної, процесуальної сторони пізнавальної самостійності, тобто оволо- 

діння засобами і способами пізнання, тих практичних та 

інтелектуальнихможливостей особистості, які зумовлюють виконання 

самого механізму пізнання, інакше кажучи, вміння пізнавати в процесі 



цілеспрямованого пошуку». 

Мотиви спрямовують, організовують пізнання, надають йому 

особистісного значення. Мотиви, які безпосередньо не пов'язані з 

діяльністю, але впливають на її успішність, є зовнішніми. До них, наприклад, 

можна віднести позитивне ставлення дітей до школи, загальну допитливість, 

довіру до вчителя, готовність сприйняти його цілі, прагнення мати певні речі 

тощо. Внутрішні мотиви пов'язані безпосередньо із самим процесом учіння, 

його результатами. Внутрішня мотивація учіння виникає поступово, у 

багатьох учнів вона нестійка й залежить від ситуації (цікаве завдання, 

змагальність, підтримка вчителя та ін.). Мотиви учіння в кожної дитини—

глибоко особистісні, індивідуальні. Зовнішня поведінка учня, його ставлення 

до навчання—це все «вершки» від багатьох корінців, що живлять бажання 

вчитися й долати пізнавальні труднощі. 

Змістовий компонент уміння вчитися охоплює дві підсистеми: за- своєні 

знання, вміння, навички, на яких ґрунтується вивчення нового, і власне нові 

знання і способи дії, що є об'єктом засвоєння. Рівень взаємодії відомого 

знання з невідомим зумовлює різний рівень організації процесу засвоєння: 

репродуктивний, частково-самостійний, самостійний і творчий. Набуті знання 

стають інструментом розвитку людини, спрямовують подальше пізнання. 

Ядром цього уміння є процесуальний компонент, який охоплює різно- 

манітні способи організації учіння (уміння, дії, операції). 

В організації навчальної діяльності учнів контроль і оцінювання з боку 

вчителя виконують мотиваційну, діагностувальну, коригувальну, 

прогностичну, навчально-перевірну, розвивальну функції. 

Методично правильно здійснювана вчителем контрольно-оцінювальна 

діяльність розвиває й формує у дітей такі процеси пізнання, як увага, 

мислення, пам'ять, воля, мовлення, пізнавальна активність і самостійність, 

зміцнює почуття відповідальності. Особливо важливе для розвиненого 



уміння самостійно вчитись формування в дітей умінь взаємо- й 

самоконтролю, самоперевірки та самооцінювання. За цих умов в учнів 

розвивається здатність до рефлексії і корекції навчальних досягнень. 

У підсумку зауважимо, що для сформованості у молодших школярів 

ключової компетентності уміння вчитися на достатньому рівні всі охарак- 

теризовані компоненти мають формуватися у взаємозв'язку на засадах 

міжпредметності, суб'єкт-суб'єктності з урахуванням принципів наступності й 

перспективності цього процесу. 

 

 

 

Традиційно вміння вчитися у вітчизняній дидактиці зосереджувалося на 

формуванні в учнів загальнонавчальних умінь і навичок. Наприклад, у 80-тих 

роках поширились різні підходи до змісту структури цього вміння. Зокрема, в 

роботах Н.А. Лошкарьової рекомендовано на всіх уроках (відповідно до 

специфіки змісту предметів) формувати в учнів три великі групи умінь: 

організація навчальної праці, робота з книгою й іншими джерелами  

інформації, культура усного та писемного мовлення. Відомий педагог І.Я. 

Лернер класифікував загальнонавчальні вміння на 4 групи: 1) організаційні (19 

умінь); 2) практичні навчальні вміння (30 умінь); 3) інтелектуальні навчальні 

вміння (54); 4) психолого-характерологічні (13). Ю.К. Бабанський, засновник 

теорії оптимізації навчання, узагальнив різні підходи і визначив 3 великі групи 

умінь: 1) навчально-організаційні; 2) навчально-інформаційні; 3) навчально- 

інтелектуальні.В.Ф. Паламарчук у книзі “Школа учит мыслить” обґрунтувала 

систему розвитку учнів основної та старшої школи мисленнєвих умінь. 

У початковій освіті України від середини 80-тих років запроваджено 

міжпредметну програму “Формування загальнонавчальних умінь і навичок”, 

яка охопила 4 великі групи: організаційні, логіко-мовленнєві, пізнавальні, 

контрольно-оцінні (О.Я. Савченко). 

Попри деякі відмінності цих класифікацій, можна помітити, що вони 

зосереджені на процесуальному складникові учіння. Сучасна ситуація 

розвитку освіти вимагає переосмислення сутності змісту та структури цього 

вміння як засобу особистісно орієнтованого навчання в умовах 

доінформаційного суспільства. 



Отже, ми розуміємо вміння вчитися як цілісне індивідуальне утворення, яке 

містить кілька складників. Перш ніж окреслити його змістове наповнення та 

структуру, актуалізуймо деякі положення щодо сутності ключових 

компетентностей. 

Серед ключових компетентностей, прийнятих Радою Європи, визначено п’ять, 

які мають засвоїти молоді європейці. Зазначимо зміст тих, які безпосередньо 

стосуються вміння вчитися: 

1) компетентності, пов’язані зі зростанням інформатизації суспільства; 

опанування цими технологіями, розуміння їх застосування, слабких і сильних 

сторін, способи критичних суджень у ставленні до інформації, що 

поширюється масмедійними засобами та рекламою; 

2) здатність вчитися протягом життя як основа неперервного навчання в 

контексті й особистого професійного, і соціального життя. 

Подібні підходи до посилення діяльнісного й розвивального складників змісту 

шкільної освіти окреслено і в “Концепції загальної середньої освіти (12-річна 

школа)”. 

Ключові компетентності в шкільній освіті Росії описано в працях А. 

Хуторського, І. Зимньої, А. Маркової, С. Шишова та ін. 

Зокрема, І. Зимня до цього виду відносить: 

 компетенції пізнавальної діяльності: ставлення та розв’язання пізнавальних 

задач; нестандартність рішення; проблемні ситуації – їх створення і 

розв’язання; продуктивне й репродуктивне пізнання; дослідження, 

інтелектуальна діяльність; 

 компетентності діяльності: гра, учіння, праця; засоби діяльності: планування, 

проектування, моделювання, прогнозування, дослідницька діяльність, 

орієнтування в різних видах діяльності; 

 компетентності інформаційних технологій: отримання, опрацювання, подання 

інформації, перетворення її (читання, конспектування), масмедійні, 

мультимедійні технології, комп’ютерна грамотність; володіння електронною 



інтернет-технологією. 

У працях А. Хуторського зазначено сім ключових компетентностей: ціннісно 

смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, 

комунікативна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення. 

Науковець вважає, що введення ключових компетентностей у нормативний і 

практичний складники освіти дає змогу усунути суперечності між засвоєнням 

учнями теоретичних знань та їх використанням для розв’язання конкретних 

життєвих задач або проблемних ситуацій. 

Інші науковці (С. Шишов, В. Кальней) у структурі ключових компетентностей 

виділяють п’ять видів: 

 компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на 

способах здобуття знань з різних джерел інформації, зокрема й пізнавальних; 

 компетентність у сфері соціально-трудової діяльності (зокрема й уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, оцінювати власні професійні можливості, 

орієнтуватися в нормах та етиці трудових взаємовідносин, навички 

самоорганізації); 

 компетентність у побутовій сфері; 

З такої структури навчальної діяльності випливає, що вміє вчитися той учень, 

який 

 сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем; 

 проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; 

 організовує свою працю для досягнення результату; 

 відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі; 

 виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, 

прийоми, операції; 

 усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; 

 має вміння й навички самоконтролю та самооцінки. 

Такий перелік складників характеризує розгорнуту, розвинену навчальну 

діяльність. Як показують численні психологічні й дидактичні дослідження, 



зазначене утворення не достатньо розвивається без цілеспрямованого 

спеціального формування його кожного складника. 

 

 

 
 

1. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра 

 
Вона формується в усіх освітніх галузях, передбачених Державним 

стандартом. 

Порівняно з чинними, у нових програмах з усіх предметів є значні 

позитивні зміни щодо конкретизації мети - як навчити учнів вчитися, охоплено 

усі структурні елементи цієї компетентності. 

Найбільшою мірою, з нашого погляду, це відображено у програмі з 

української мови. В ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники прог- 

рами чітко і повно визначили склад компонентів структури і змісту уміння 

вчитися, враховуючи специфіку предмета. Зокрема, для реалізації діяльнісної 

лінії передбачено формування умінь: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету навчальної 

діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, плану- 

вати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у 

взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручником, шукати 

нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, 

зосереджено слухати матеріал, зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести 

діалог); 

• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, 

порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати 

причиново-наслідкові зв'язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за 

певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, доводити 

власну думку, переносити знання і способи діяльності в нові обставини, 

застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та 

контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні 

навчальні досягнення). 

 

КОМПОНЕНТИ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ 

 АКСІОЛОГІЧНИЙ (мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення 

особистості до навчання, пізнання, інформації); 



 КОГНІТИВНИЙ (володіння базовими загальнокультурними і 

предметними знаннями, уміннями, навичками); 

 ДІЯЛЬНІСНИЙ (володіння загальними способами навчального пізнання, 

у тому числі ІКТ. Критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви 

дослідницької поведінки); 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ (набуття індивідуального 

досвіду самоорганізації, рефлексії навчальної взаємодії в групі, у 

колективі); 

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ (пізнавальна активність та 

ініціативність, відповідальність, прагнення до удосконалення результатів 

своєї праці). 

 

 

 
 

Уміє вчитися той учень, який: 

 сам виявляє мету діяльності або приймає поставлену вчителем; 

 виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; 

 організовує свою працю для досягнення результату; 

 відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання учбової 

задачі; 

 виконує інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на 

репродуктивному і творчому рівнях; 

 володіє вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки; 

 усвідомлює результативність своєї діяльності і прагне її вдосконалити. 

 

 
УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ 

 Збагачення змісту особистісно орієнтованим, емоціогенним матеріалом; 

 Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію; 



 Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями 

і навчальними стилями; 

 Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів; 

 Розвиток пізнавальних інтересів і потреб; 

 Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до 

навчання, заохочення вольових зусиль; 

 Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і 

самовдосконалення. 

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

У розвитку вміння вчитися необхідно узгоджувати зростання обсягу й 

складності предметного змісту з розвитком загальнонавчальних умінь, 

враховувати можливості міжпредметного впливу. Загалом цей процес слід 

здійснювати поетапно, щоб у дітей поступово нагромаджувалися знання- 

розуміння (що означає те чи інше вміння, спосіб дії) і різноманітний досвід 

індивідуального користування загальнонавчальними вміннями в різних 

умовах. 

Поєднання знань і досвіду є підставою для виникнення в свідомості учня 

узагальненого способу діяльності. 

 

1. Навчально-організаційні вміння та навички: 

 розуміти мету діяльності, визначену вчителем; 

 самостійно або за допомогою учителя визначати мету діяльності і 

завдання для її досягнення; 

 розуміти цінність часу та вміти його розподіляти, здатність працювати у 

різному темпі; 

 планувати послідовність виконання завдання; 

 уміння зосереджувати увагу на одному об’єкті навч.діяльн.; 

 розподіляти увагу між різними об’єктами навч.діяльн.; 

 змінювати алгоритм виконання діяльності; 

 організовувати робоче місце; 



 взаємодіяти у навчальній діяльності; 

 прогнозувати результат діяльності, докладати зусиль для його 

досягнення. 

 швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію; 

 складати план, тези виступів, доповідей, статей; 

 знати та застосовувати прийоми швидкого читання; 

 успішно використовувати загальномовленнєві вміння та навички. 

Навчально-інтелектуальні вміння 

 аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки; 

 визначати й пояснювати сутність поняття; 

 визначати межі дії засвоєних понять, способів; 

 встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки; 

 доводити та спростовувати судження; 

 вилучати зайве; 

 групувати та класифікувати за певними ознаками; 

 брати участь у проектній діяльності. 

Творчі вміння 

 виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу; 

 формулювати пізнавально-проблемні запитання; 

 встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; 

 переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову 

ситуацію; 

 застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового; 

 уявляти та прогнозувати; 

 моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати; 



 знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння; 

 генерувати варіанти розв’язування задачі, проблеми; 

 знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей. 

 

 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

Контрольно-оцінні вміння та навички: 

 знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за 

зразком, за аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати 

результат; 

 оцінювати відповідність і ефективність обраних засобів завданням 

роботи; 

 вдаватись до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за 

ходом виконання навчального завдання; 

 знати способи виправлення помилок. 

Рефлексивно-оцінні уміння та навички 

 Усвідомлювати свої можливості для виконання певної дії; 

 Аналізувати і оцінювати власні способи діяльності (“думка над 

думкою”); 

 Уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності; 

 Ставити нові вимоги щодо удосконалення сходинок уміння вчитися 

(хочу-знаю-працюю самостійно). 

 

 
у нових програмах для початкової школи закладено передумови для 

формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися. 

у програмі з української мови (науковий керівник колективу розробників 
— М. С. Вашуленко). У ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники 
програми чітко й повно визначили склад компонентів структури і змісту 
уміння вчитися. Зокрема, для реалізації діяльнісної лінії передбачено 
формування ключової компетентності уміння вчитися. 

Зважаючи на специфіку предмета, у молодших школярів передбачено 



формування таких загальнонавчальних умінь і навичок: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету 
навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціо 
нально розподіляти час, планувати послідовність виконання 
завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з 
іншими її учасниками (у парі, малій групі)); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручни 
ком, шукати нову інформацію з різних джерел, користувати 
ся довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, 
зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог); 

• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні яви 
ща, порівнювати, виокремлювати головне, узагальнювати , 
встановлювати й пояснювати причинно-наслідкові зв'язки, 
вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними озна 
ками, висловлювати аргументовані критичні судження, дово 
дити власну думку, переносити знання і способи діяльності в 
нові обставини, застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевір 
ки та контролю своєї діяльності, знаходити й виправляти по 
милки, оцінювати власні навчальні досягнення). 

Автори цієї програми орієнтують учителів на те, що вміння вчитися 
формується у процесі реалізації всіх змістових ліній шляхом настанов, 
використання різних алгоритмів, пам'яток, зразків, інструкцій, застосування 
парних і групових форм роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання 
тощо. Важливо, що за класами поступово нарощується складність вимог до 
оволодіння зальнонавчальними уміннями і навичками. 

У програмі з предмета «Літературне читання» (науковий керівник колективу 
розробників — О. Я. Савченко)вимоги до формування в учнів уміння вчитися 
виокремлено в різних змістових лініях. Так, у лінії фор мування й розвиток 
навички читання підкреслено роль смислової складової читання, без якої не 
можливе розуміння прочитаного тексту, як науково- художнього, так і 
художнього. 

У новій змістовій лінії «Досвід читацької діяльності» об'єктом спеці- 
альної уваги вчителя визначено такі рівні аналізу тексту: первинний, по- 
глиблений, структурний. Вони спрямовані на формування в учнів умінь 
знаходити пізнавальну інформацію, визначати істотні ознаки, встанов- 
лювати причинно-наслідкові зв'язки28. Значний потенціал для розвитку 
вміння вчитися, зокрема загальнонавчальних умінь, закладено у змістовій 
лінії «Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією».  Вперше 
стосовно початкової школи підкреслено необхідність розвитку інфор- 
маційної культури молодших школярів, урахування їхнього індивіду- 
ального досвіду, без чого не можливе розуміння прочитаного тексту, 
необхідність освоєння ними різних джерел інформації, у тому числі інтер- 
нет-ресурсів дитячої бібліотеки (у 4-му класі). 

Укладачі програми наголошують на тому, що в методиці літературного 
читання необхідно забезпечити взаємодію мотиваційного, змістового, 
операційного, рефлексивного компонентів читацької діяльності учнів, 
залучати їх до діалогічної взаємодії у роботі над текстом, самовираження у 
творчій діяльності. Ці аспекти організації читання безпосередньо впливають 
на якість навчальної діяльності школяра. Зокрема, на розвиток умінь, які 
стосуються позиції в діалозі, пошуку, осмисленні та інтерпретації 



інформації (готової і прихованої), що є в тексті, розуміння структури  і  
смислу тексту, виокремлення основної думки  прочитаного, виявлення свого 
ставлення через емоційно-оцінні судження. 

У змісті програми з російської мови для шкіл з українською мовою на- 
вчання (науковий керівник колективу розробників — І. М. Лапшина) про- 
відною визначено комунікативну компетентність. Разом із тим укладачі 
наголошують, що процес навчання тісно пов'язаний з формуванням інших 
компетентностей. Передусім із умінням вчитися, що передбачає здатність 
учнів виконувати навчально-пізнавальні дії: слухати й розуміти; зіставляти, 
висловлювати самостійні судження про предмети, явища, події; 
аргументувати свої висновки. 

У змісті програми вказано орієнтири щодо цілеспрямованого розвитку у 
школярів таких умінь самостійно вчитися: 

• визначати мету діяльності; 
• планувати, складати алгоритм виконання дій; 
• прогнозувати результати; 

 
• диференціювати нові й відомі знання; 

• аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльності29. 

Отже, вчителі зорієнтовані на те, щоб учні брали активну участь в усіх 
г галах навчальної діяльності, застосовували різні групи загальнонавчальних 
умінь: від планування до рефлексії, набуваючи досвіду самостійного учіння. 

У пояснювальній записці програми з математики(науковшй керівник 
колективу розробників — О. В. Онопрієнко) звернено увагу вчителів на  те, 
що навчання цього предмета має забезпечувати формування у молодших 
школярів ключових компетентностей, з-поміж яких основною є уміння 
вчитися. Відповідно до структури цього вміння з  урахуванням  можливостей 
засвоєння математичного змісту учні мають навчитися: 

• сприймати та визначати мету навчальної діяльності; 

• зосереджуватися на предметі діяльності; 

 
• організовувати свою діяльність для досягнення суб'єктивно чи 

суспільно значущого результату; 
• добирати й застосовувати потрібні знання для розв'язування 

навчальної задачі; 
• використовувати набутий досвід у конкретній навчальній або 

життєвій ситуації; 
• висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу 

власної діяльності; 
• усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результа 

ти своєї діяльності30. 
Вивчення курсу «Сходинки до інформатики» (науковий керівник ко- 

лективу розробників— Н. В. Морзе), як визначають його автори, має сприяти 
формуванню й розвитку в молодших школярів ключових компетентностей, 
серед яких виокремлено ІКТ-компетентність та уміння вчитися.31

 

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу учні мають 
виявляти такі вміння вчитися: 

• розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для 



її досягнення; 
• добирати або знаходити потрібні знання, способи для 

розв'язування різних навчальних і життєвих завдань (як ти 
пових, так і нестандартних, творчих); 

• генерувати різні способи розв'язування задачі, проблеми; 

• актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, 
комбінувати, доповнювати, перетворювати їх; 

• аналізувати навчальні об'єкти, розрізняти їхні суттєві та не 
суттєві ознаки, групувати й класифікувати об'єкти за певними 
ознаками; 

• співпрацювати в різних групах для виконання комплексних 
завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах 
тощо), які потребують застосування різних компетентностей, 
готовності до продуктивної праці. 

Метою вивчення предмета «Я у світі» (науковий керівник колективу 
розробників — Н. М. Бібік) є особистий розвиток учнів, формування в них 
соціальної і життєвої компетентностей. 

Розвивальний вплив предмета виявляється у: 

• формуванні в учнів досвіду творчої діяльності, розвитку за - 
гальнонавчальних (організаційних, загальномовленнєвих, за- 
гальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь; 

• оволодінні учнями узагальненими способами дій; 

• моделюванні культурних і статево-рольових стандартів пове 
дінки в різних ситуаціях; 

• розвиткові активного пізнавального ставлення до природного 
та соціального середовища; 

• пізнанні школярами своїх можливостей. 

Основною метою предмета природознавства(науковий керівник ко- 
лективу розробників — Т. Г. Гільберг) у навчальній програмі визначено 
формування в учнів природознавчої компетентності. Термін ключова 
компетентність «уміння вчитися»у програмі не вказано. Однак серед завдань 
предмета зазначено низку таких, які безпосередньо пов'язані з формуванням 
структурних компонентів уміння вчитися. Зокрема, це формування в учнів: 

• дослідницьких умінь і здатності спостерігати за об'єктами та 
явищами живої і неживої природи; 

• досвіду навчально-пізнавальної і практичної природоохорон 
ної діяльності; 

• способів навчально-пізнавальної діяльності; розумових дій та 
операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класи 
фікації природних об'єктів; формування уміння розкривати 
причинно-наслідкові зв'язки у природі; 

• умінь і навичок самостійної роботи учнів з інформацією. 



Лекція 6 

Тема: Проектування уроку у початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу 

Мета лекції: 
дидактична: ознайомитися ізпроектуванням уроку у початковій школі на 

засадах компетентнісного підходу; засвоїти характеристику якості уроку; 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 
План: 

 

1. Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу. 

2. Домінування суб’єктності учня – основна характеристика якості уроку. 

3. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної 

діяльності вчителя. 

4. Сутність поняття «предметна компетентність». 
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Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті 

компетентнісного підходу 
 

Предмет Основна компетентність 

Українська мова Комунікативна, соціокультурна, уміння 

вчитися 

Літературне читання читацька компетентність, комунікативна, 

інформаційна, уміння вчитися 

Математика математична, уміння вчитися 

Природознавство природознавча, дослідницькі уміння 

Я у світі соціальна, громадянська, уміння вчитися 

Музичне мистецтво основи музичної культури 

Трудове навчання предметно-перетворювальна 

Основи здоров'я здоров'язбережувальна 

Сходинки 

до інформатики 

інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися 

 

 

 

 
 

2. Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу 

 

На позаминулій лекції ми розглянули втілення компетентнісного підходу 

у змісті шкільної освіти України. 

Якщо в цілях і змісті шкільної освіти відбуваються суттєві зміни, вони 
обов’язково впливають на дидактичні і методичні аспекти організації уроку, 
оцінювання його ефективності. Це зумовлене тим, що під час уроку вчитель 
застосовує (більш або менш розгорнуто) всі основні категорії дидактики: 
мету навчання, зміст, форми, методи, технології, контроль, оцінювання 
тощо. 



Урок у початкових класах як організаційна форма навчання постійно 

зазнає багатьох змін у своїй побудові у зв´язку зі змінами вимог до якості 

освіти, що їх висувають у різні часи перед школою влада, суспільство і 

педагогічна наука Це зумовлено тим, що урок є не лише організаційною 

формою, а й відрізком, клітинкою обмеженого в часі навчального процесу, 

характер якого залежить від його цілей, що мають на ньому 

розв´язуватися, змісту і методів навчання. 

На уроці, як у цілісному відрізку процесу навчання, взаємодіють всі 

його компоненти – цілі, дидактичні задачі, зміст, методи, матеріальне 

оснащення та інше. Ознаками сучасного уроку є взаємодія всіх 

компонентів і цілісність процесу навчання. 

Характеристика поняття урок, яка запропонована відомими 
дидактами ХХ ст. М.М. Скаткіним і І.Я. Лернером. «Урок – це обмежена у 
часі організаційна одиниця навчального процесу, функції якої полягають у 
досягненні завершеної, але часткової мети навчання». 

Урок підпорядковується усім закономірностям процесу навчання, 
незалежно від форми навчання… У ньому, як у цілісному відрізку процесу 
навчання, взаємодіють всі його компоненти – цілі, дидактичні задачі, зміст, 
методи, матеріальне оснащення та ін.1

 

У цьому тлумаченні вказано важливі для розвитку теорії і практики 
сучасного уроку ознаки: взаємодія всіх компонентів і цілісність процесу 
навчання. Разом з тим зауважимо, що у шкільній дидактиці ХХІ століття 
поняття навчальна взаємодія збагачено особистісним компонентом. 

 
 

Проектування уроку – це врахування основних принципів дидактики, 

визначення принципів навчання як провідних ідей, відхід від шаблонної 

структури уроку з постійним набором структурних складових. У 

поєднанні з компетентнісним підходом до освіти – це спроба привести у 

відповідність освіту і потреби суспільства. Він не є чимось новим, штучно 

створеним, а гармонійно поєднує традиційний підхід викладання, 

головним завданням якого було формування стійких знань, умінь, 

навичок і особистісно- орієнтовану форму навчання, метою якої є 

створення умов для розвитку та самореалізації кожного учня. 

Основне завдання модернізації шкільної освітньої системи визначається 

формуванням в учнів здатності до ефективної життєдіяльності в світі, 

здатності до самоусвідомлення, самооцінки, самовизначення та самореалізації. 

Компетентнісний урок спрямований на формування основних 

компетентностей через роботу учнів з різноманітною інформацією, через 

формування умінь ефективно і творчо застосовувати здобуті знання в 

нестандартних ситуаціях, удосконалення прийомів самостійного здобуття 
 



нових знань, активізацію роботи в умовах пошуку, розвиток пізнавальних 

процесів у школярів. Урок підпорядковується всім закономірностям 

процесу навчання, незалежно від форми навчання, «…у ньому, як у 

цілісному відрізку процесу навчання, взаємодіють усі його компоненти – 

цілі, дидактичні задачі, зміст, методи, матеріальне оснащення». 

 

Для сучасної дидактики характерним є перехід від переважання об’єкт- 
суб’єктної парадигми освіти до утвердження суб’єкт-суб’єктної. Тому на 
сучасному уроці навчальна взаємодія (викладання – учіння) має бути 
дитиноцентрованою, забезпечувати рух розвитку кожної дитячої особистості, 
вносити свою лепту у соціальну і освітню підготовку дітей шляхом формування 
предметних і ключових компетентностей. У цьому контексті урок стає 
вагомішим ніж просто клітинка навчального процесу. Це середовище суб’єкт- 
суб’єктної і полісуб’єктної взаємодії. Вона ґрунтується на співпраці, 
співтворчості вчителя з учнями, набутті ними не лише пізнавального, а й 
соціального досвіду, врахування впливу навчального змісту, предметного та 
інформаційного середовищ. 

Компетентнісний підхід є найважливішим засобом реалізації особистісно 
зорієнтованого навчання, адже компетентності і компетенції мають бути 
особистісним надбанням кожного учня. 

Компетентнісний підхід зобов’язує у плануванні і проведенні окремого 
уроку і системи уроків забезпечувати цілеспрямованість у формуванні 
предметних компетентностей відповідно до державних вимог до 
навчальних досягнень учнів за кожною змістовою лінією певного предмета 
різноманітними методами і технологіями, певну частотність вправ. Тому 
правильно вважати компетентнісний підхід теоретичною і методичною 
основою проведення сучасного уроку з усіх предметів, що орієнтує вчителя 
результативно-діяльнісну освіту. 

Доцільно окремо виділити варіанти уроків, на побудову яких передусім 
впливає особливість складу контингенту учнів. 

Зокрема, проведення уроків з учнями 6-річного віку,які мають значні 
відмінності у готовності до навчання і сильно тяжіють до ігрової діяльності. 
Окрім того, у 1 класі зменшено тривалість уроку до 35 хвилин, діє безбальне 
оцінювання; діти не одержують домашніх завдань; а структура відрізняється 
включенням ігор і двох фізкультхвилинок. 

До цього підтипу уроків слід віднести також ті, що проводяться у 
малочисельній школі (раніше цей тип школи називався малокомплектною) у 
малочисельному класі, де навчається до 5 учнів. Таких шкіл в Україні зараз 
понад 600. У малочисельних школах ще залишилися класи-комплекти, де 
об’єднано для навчання дітей різного віку, які є учнями різних класів 
(наприклад, одночасно навчаються учні 2 і 3 класів). 



В останні роки в Україні запроваджується у початкових класах 
інклюзивне (інтегроване) навчання– залучення до навчання у звичайних 
класах загальноосвітніх шкіл дітей, які мають вади у фізичному, мовленнєвому, 
пізнавальному розвитку. Цю категорію дітей називають – учні з особливими 
потребами. Навчання таких учнів в Україні тільки розпочинається у звичайних 
школах. Зарубіжний і вітчизняний досвід показує значну специфіку у змісті і 
методиці проведення таких уроків. Тут передбачено участь безпосередньо на 
уроці помічника вчителя, який здійснює різні форми педагогічної підтримки 
таких дітей з метою розвитку психічних функцій, здатних взяти на себе 
корекційно-компенсаторне навантаження. 

 

Наступним підтипом уроків є їх проведення на основі інтеграції. Для 
цього у системі початкової освіти є об’єктивні передумови: 1) один вчитель 
веде кілька предметів; 2) за віковими особливостями пізнавального розвитку 
молодші школярі тяжіють до цілісного сприймання світу; 3) у змісті навчальних 
програм закладено передумови для міжпредметних зв’язків (як у межах однієї 
освітньої галузі, так і між галузями); 4) формування ключових компетентностей 
ґрунтується на інтеграції змістового і процесуального компонентів навчальної 
діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В освітньому просторі початкової школи діють авторські педагогічні 

системи, які передбачають певні зміни у змісті і методиці проведення уроків. 
До поширених належить система розвивального навчання, ядром якої є 
технологія формування в учнів розвиненої навчальної діяльності. Ця система в 
Україні почала впроваджуватися з 80-х років минулого століття. Засновники цієї 
системи – відомі російські психологи Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов. 

У ХХІ столітті у початковій освіті в окремих школах апробовуються 
авторські системи "Крок за кроком", "Критичне мислення", "Росток", 

Окремі уроки на основі змісту 

(двох-трьох предметів) 

Окремі уроки розвитку 

пізнавальних здібностей за 

блочною інтеграцією тем у 

межах одного предмету 

Інтегровані уроки 

Система уроків інтегрованих 

за окремими курсами, 

предметами 



"Артпедагогіка" й інші. Їх основною метою, на наш погляд, є розвиток учнів як 
активних суб’єктів навчального пізнання, що вміють самостійно мислити, бути 
ініціативними, взаємодіяти у групах, працювати з навчальними засобами. 

 
 

3. Домінування суб’єктності учня – основна характеристика якості уроку. 
Сучасний урок – це середовище суб’єкт-суб’єктної та полісуб’єктної взаємодії, 

в основі якої – співпраця, співтворчість учителя з учнями, набуття ними
 не лише пізнавального, а й соціального досвіду. Домінування 

суб’єктності учня є основною характеристикою якості уроку. Розглянемо, за 
яких умов вона досягається 

1. Пріоритетність мотиваційного забезпечення навчального 
процесу на уроці. Підкреслимо, що мова йде не лише про мотивацію як 
окремий етап, який зазвичай вчителі вказують у плані як початок уроку. 
Важливо, щоб мотивація учіння була впродовж всього уроку. Дбаючи про 
мотивацію учня на уроці, творчі вчителі орієнтуються не на молодшого 
школяра взагалі, а на конкретні групи і окремих дітей класу. Звідси висновок: 
на уроці має діяти широкий і водночас цілеспрямований діапазон стимулів, 
щоб була можливість підтримати і зміцнити навчальні мотиви різних груп і 
кожної дитини, бо вони є глибоко особистісною індивідуальною сферою. 

2. Урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо 
підготовки і проведення уроку. Ця можливість забезпечується: виданням до 
одного предмету і одного підручника методичних посібників, створених 
різними авторами і у різних регіонах, що дозволяє здійснювати їх  
порівняльний аналіз, виданням різних робочих зошитів і  збірників 
контрольних робіт; доступом вчителів до електронних видань; появою у 
початкових класах сучасних технічних засобів навчання; поширенням 
публікацій про альтернативні педагогічні системи, відкритість зарубіжного 
досвіду. 

Використання окремих ще інноваційних для української школи методик. 
Скажімо, для врахування у навчанні стилів мислення і сприймання дітей 
(аудіювальний, візуальний, кінестетичний), застосування 
здоров’язбережувальних технологій, проектування освітнього середовища 
тощо. Разом з тим широкий доступ до інформації не завжди супроводжується 
вдумливим фільтруванням опублікованого, побаченого під кутом зору потреб 
свого класу. Прагнення «осучаснити» уроки додатковою інформацією часом 
зумовлює їх перевантаження, а дрібність етапів, недооцінку обов’язкового 
виконання вимог програми, обмаль часу на індивідуальну роботу і етап 
застосування у процесі засвоєння, що є вкрай важливим. Вчителю необхідно 
зважувати доцільність, доповнення існуючих навчальних матеріалів новими, 
щоб не перевантажувати дітей зайвою інформацією, а батьків витратами на 



придбання засобів навчання. Треба використовувати не просто нове, 
необхідне. 

3. Технологічність навчання як інструмент суб’єктності і 
полісуб’єктності сучасного уроку. Це зумовлено вимогами компетентнісно 
орієнтованої освіти, що зобов’язують учителя досягати в системі уроків 
запланованих вимог до навчальних досягнень кожного учня. Позитивним є 
розроблення в теорії і освоєння на практиці загальнонавчальних технологій 
навчального співробітництва засвоєння матеріалу, диференційованого 
навчання, формування загальнонавчальних умінь і навичок, проектного 
навчання, ігрової діяльності. Окрім того, помітними є методичні напрацювання 
щодо технологій формування предметних компетентностей за освітніми 
лініями освітніх галузей. У цих технологіях від початку і до завершення – учень 
має бути активним суб’єктом навчання. 

4. Збагачення діяльнісного компоненту уроку різними видами 
активної навчальної взаємодії. А саме: групова робота, включення 
інтерактивних методів і прийомів; розгортання діалогів і полілогів; виконання 
творчих і прогнозувальних завдань – створює реальні передумови для 
мотивації і активної пізнавальної позиції кожної дитини. 

5. Застосування інтегрованих уроків є досить продуктивним 
явищем, що сприяє розвитку в учнів цілісного і водночас різнобічного 
сприймання і засвоєння тих понять, явищ, об’єктів, які у реальному світі 
взаємозв’язані. На практиці найбільш поширеними є уроки з міжпредметною 
інтеграцією, а також ті, що проводяться за інтегрованими програмами і 
курсами ("Громадянознавство","Довкілля", "Мистецтво", "Художня праця" та 
ін.) 

6. Акцентування у контрольно-оцінювальній складовій уроку на 
субособистій відповідальності учня за якість своєї роботи.Вчителю не слід 
самому все контролювати, перевіряти і оцінювати. Частину повноважень щодо 
контролю необхідно передати дітям. Поступово, у міру навченості, вони 
оволодівають прийомами самоконтролю, самоперевірки, самооцінки 
результатів своєї діяльності на різному предметному змісті, орієнтуючись на 
певні опори (зразок, схема, алгоритм тощо). Якщо ці уміння поєднуються із 
потребою до самоконтролю, це прямий стимул до оволодіння різними 
видами рефлексі (інтелектуальної,емоційної), без якої суб’єктності учіння не 
буде. Не менш важливо, що така суб’єктність у навчальній діяльності стимулює 
відповідальну поведінку дитини поза класом. 

7. Сприятливе психодидактичне, гігієнічне середовище уроку. Цей 
аспект організації уроку є надзвичайно важливим критерієм реальної турботи 
вчителя про емоційне і психічне самопочуття дітей під час занять. Якщо учень 
суб’єкт учіння, це виключає маніпулювання його свідомістю, тиск, щоб за будь- 



яку ціну досягти запланованого результату, виключає скорочення часу 
відпочинку на перервах, неетичні звертання до дітей та ін. 

 

3. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
 

Багатопредметність початкового навчання, різноманітність функцій, 
видів, способів контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів визначають 
об’єктивну важливість і складність педагогічної праці вчителя. 

Крім знання нормативних документів і базових понять, необхідно 
орієнтуватися на основні дидактико-методичні вимоги щодо ефективності 
контрольно-оцінювальної діяльності. 

До організації контролювальної діяльності вчителя у дидактичних 
дослідженнях визначено такі вимоги: систематичність, своєчасність, 
об’єктивність, дієвість, методична різноманітність. Ці вимоги 
здійснюються на засадах гуманної навчальної взаємодії, коли учень є не 
лише об’єктом контролю, а й обов’язково суб’єктом контрольно- 
оцінювальної діяльності. 

Об’єктом контролю і оцінювання у сучасній початковій школі є 
навчальні досягнення учнів, які виявляються у предметних 
компетентностях, що визначені програмою з кожного предмета. (Ключові 
компетентності поки що є не мають типового інструментарію для масової 
перевірки). 

Відомо, що контроль і перевірка ефективні, якщо здійснюються 
систематично. 

Першорядне значення має на частота, а своєчасність контролю в межах 
певного етапу засвоєння чи окремого уроку і всієї теми. Тому радимо перед 
вивченням теми чітко визначити, що й на якому рівні має бути засвоєне, 
заздалегідь продумати запитання і завдання тематичної контрольної роботи, 
які найкраще допоможуть перевірити знання і уміння дітей. Якщо тема 
складна і вивчається тривалий час, доцільно передбачити різні види перевірки, 
поєднуючи усні й письмові, фронтальні, групові та індивідуальні завдання. 

Об’єктивність контролю і оцінювання полягає у запобіганні вчителем 
суб’єктивних і помилкових оцінних суджень і балів, які не відображають 
реальних досягнень учнів у навчанні. Об’єктивність контролю залежить від 
багатьох умов, найсуттєвішими серед яких є: 1) чітке визначення загальних і 
конкретних цілей оволодіння учнями всіма компонентами змісту навчального 
предмета; 2) врахування вимог до навчальних досягнень учнів з кожного 
предмета; 3) обґрунтоване виділення об’єктів контролю (перевірки й 
оцінювання); 4) адекватність мети, змісту і способів перевірки вимогам 



програм і методик; 5) застосування науково обґрунтованих критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень. 

У початкових класах перевірка і контроль навчальних досягнень учнів 
здійснюються в усній і письмовій формах, а також шляхом спостереження. 
Учителю слід уміло використовувати великі можливості методів усного 
опитування: бесіда, групові відповіді, розповідь, індивідуальне опитування 
учнів. В усному опитуванні треба урізноманітнювати діапазон тих засобів, які 
допомагають швидко і одночасно одержати відповіді учнів, що посилює 
навчальну і виховну функції перевірки. 

До засобів індивідуального повідомлення відповіді відносять: 
індивідуальні, парні і групові відповіді, сигнальні картки, планшет, кольоровий 
круг-сигнал, коментоване управління, конструювання відповіді за схемою- 
опорою, програмований контроль. 

Значно розширює можливості індивідуальної перевірки знань учнів 
раціональне використання розсувної дошки, а також переносних чи 
стаціонарних дошок, які вчитель може розмістити на бічній чи задній стіні 
класу. Завдяки цьому можна одночасно залучити до індивідуальної роботи 8- 
10 учнів, а з іншими дітьми в цей час проводити колективну роботу. 

Досвідчені вчителі практикують у 3-4-х класах вибіркове опитування 
учнів наприкінці вивчення теми за індивідуальними кратками із запитаннями 
або практичними завданнями. Обмірковуючи запитання, вміщене в картці, 
учень узагальнює матеріал, учиться зв’язно, послідовно викладати свої думки. 
Цей прийом готує молодших школярів до роботи в основній школі. 

 
Види тестових завдань 

 

закритої форми – учень відзначає 

правильну відповідь з-поміж двох або 

кількох варіантів (встановлення 

відповідності, послідовності, виключення 

зайвого) 

 

відкритої форми – учень створює 

письмовувідповідь самостійно (заповнює 

пропуски, доповнює речення, завдання, 

підкреслює тощо) 
 
 

Усну перевірку треба доповнювати письмовими формами контролю, які 
теж мають тривалу історію розвитку, свої переваги і недоліки. З одного боку, 
письмовий контроль заощаджує час і, якщо завдання складені за варіантами, 
дає досить повну і об’єктивну інформацію про засвоєння учнями матеріалу. 

Тестові 

завдання 

Метод контролю 

вчителем і 

самоконтролю учнем 



Наприклад, тільки диктантів – найпоширеніших видів письмових 
граматико-орфографічних, аналітико-синтетичних вправ – у початкових класах 
можна використати понад 10 видів – слуховий, зоровий, вільний, творчий, 
вибірковий, «перевіряю себе», комбінований тощо. Стосовно списування, 
зауважимо, що як форма перевірки воно використовується, на жаль,  
обмежено й одноманітно, хоча є дуже широкий діапазон варіантів 
ускладнення цієї вправи. Враховуючи велику роль зразка і зорової пам’яті в 
навчанні молодших учнів, рекомендуємо застосовувати різновиди списування 
як форму перевірки протягом усього періоду початкового навчання. До 
письмових форм контролю на уроках математики належать, як відомо, 
математичний диктант, самостійні фронтальні роботи – з використанням 
індивідуальних завдань, тематичні і підсумком контрольні. 

Ефективна форма письмового контролю – використання графічних форм 
повідомлення відповідей. Приклади таких завдань на уроках мови – 
складання звукової моделі слова, схеми речення, підкреслення речення (чи 
слова), яке є відповіддю на запитання, тощо. Елементи графічного контролю 
можна застосувати під час роботи учнів з індивідуальними кратками на уроках 
математики (підкреслити серед кількох цифр потрібну, з’єднати лінією певні 
відрізки, завершити побудову геометричної фігури тощо), природознавства 
(домальовування схеми, ілюстрації), трудового навчання (читання і складання 
креслень саморобок). 

Контрольна робота повинна бути посильною, не перевищувати за 
обсягом і складністю тих вправ, які учні виконували протягом опрацювання 
теми. До вимог щодо оформлення контрольної роботи не слід вносити нічого 
нового порівняно з тим, що було на звичайних уроках; на всі запитання, 
пов’язані зі змістом роботи, розміщенням її у зошиті, треба відповісти до її 
початку. Бажано, щоб тематичні контрольні роботи були складені за 
варіантами і деякі завдання в них мали творчий характер, що дало б змогу не 
тільки перевірити знання, а й з’ясувати рівень мислення учнів. 

Радимо повідомляти результати контрольних робіт якомога раніше. Це 
зніме з дітей напругу чекання результатів і сприятливо позначиться в роботі 
над помилками. 

З якою функцією не проводилася б контрольна чи перевірна робота, 
вчитель робить після неї всебічний аналіз помилок з метою визначення 
діапазону прогалин, частоти тих чи інших помилок, причин їх виникнення. 
Зазначимо, що найефективніша робота над помилками – їх запобігання, 
отже, варто подбати про створення умов, за яких дитина могла б уникнути 
помилок, бачила труднощі в роботі ще до її виконання. 

 
Розглянемо дидактичні вимоги до оцінювальної діяльності вчителя. 



Педагогічна оцінка є складовою діагностики досягнень і труднощів 
учіння. На основі співвідношення навчальних досягнень учнів з критеріями і 
показниками рівнів успішності з’являється можливість не тільки судити про 
якість педагогічного процесу, а й прогнозувати перспективи розвитку дітей, 
реалізувати індивідуальний підхід. Водночас оцінка вчителя є психологічним і 
дидактичним засобом розвитку у школярів внутрішньої самооцінки як 
найважливішої передумови самонавчання і саморозвитку. Виставляючи 
оцінку, учитель опосередковано керує розвитком оцінювальних 
взаємовідносин у класі, які мають стимулювати співробітництво з учнями. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів вголос має важливе виховне 
значення. Стиль спілкування, міміка, жести вчителя позитивно чи негативно 
впливають на сприймання дітьми значущості оцінки-балу чи словесного 
судження. 

Про вплив оцінки на навчальну активність і мотивацію учіння школярів 
йдеться в багатьох працях Г.С.Костюка, В.О.Сухомлинського, 
Ш.О.Амонашвілі. 

У першому класі оцінку у вигляді балів не слід застосовувати, доцільно 
розвивати інтерес до самого процесу праці, заохочувати щонайменші 
прагнення дитини до самовдосконалення. Вважаємо помилковим 
використання матеріальних замінників оцінок – усіляких рибок, зірочок, квітів, 
паперових прапорців тощо. Це, по суті, використання миттєвого стимулу 
«добре виконав – щось одержав», яке перетворює навчання в свідомості 
дитини на гонитву за відмінними оцінками. 

Зрозуміло, чим молодший учень, тим частіше йому потрібна опора на 
позитивну оцінку. Але гуманне ставлення до вихованців зовсім не означає 
надмірного й одноманітного заохочення дітей висловами: «Молодець!», 
«Чудова робота». Такі вислови мають короткочасний емоційний вплив і не 
замінять розгорнутих оцінних суджень про те, що добре, а над чим ще треба 
попрацювати. Крім того, діти швидко звикають, що вчитель хвалить всіх 
однаково, а отже, похвала з часом втрачає стимулювальне значення. 

Назвати освітні портфоліо (папку) можна по-різному, скажімо: «Від 
вересня – до червня», «Я – першокласник», «Що я вмію», «Мій подарунок», 
«Останній рік початкової школи» тощо. 



 

 

 
 

Учитель тактовно коментує ці матеріали, дає батькам доброзичливі і 
конкретні поради щодо подальшого розвитку й виховання сина чи доньки. 
Крім цього, важливо доступно й водночас професійно розповісти й показати, 
над чим діти працюватимуть наступного року, що треба придбати, які книжки 
читати протягом літа, над чим бажано замислитись, як запобігти глибокому 
забуванню набутого за рік тощо. 

Таким чином, важливо контролювати й оцінювати не тільки результати, а 
й процесуальний бік навчальної роботи (яким саме способом виконувалася), 
при цьому слід ураховуватися рівень пізнавальної самостійності учнів, культуру 
праці. 

Особливо важливо, щоб дітям була зрозуміла справедливість оцінки, 
інакше найкращі наміри вчителя можуть призвести до протилежного 
результату. Треба гуманно і відповідально ставитися до оцінювання, не 
оцінювати незасвоєне, формулювати оцінні судження по-різному, але ніколи 
не принижувати людської гідності дітей, всіляко заохочувати їх до 
рефлексивних суджень, самоконтролю і самооцінки. 

 
 

Предметна компетентність - освоєний учнями у процесі навчання досвід 

специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної з набуттям нового 

знання, його перетворенням і застосуванням. 

Предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах 

конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні 

дії для розв'язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, 

знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. 

 

 
Лекція 7 

Освітні 

портфоліо 

тематичні 

підсумкові 

«вільні» 

«неперервне» (протягом 

початкової школи) 

створює учень 

 
 
 

створюють учні, 

вчитель, батьки 



Тема:Методика формування в учнів початкової школи 

предметних компетентностейу процесі навчання української мови 

Мета лекції: 

дидактична: ознайомитися із структурою та змістом комунікативної 

компетентності; засвоїти методику формування мовленнєвої, мовної та 

соціокультурної компетентності молодших школярів у процесі навчання 

української мови. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Структура і зміст комунікативної компетентності. 

2. Формування мовленнєвої та мовної компетентності молодших школярів 

у процесі навчання української мови. 

3. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів. 
 

 
 

Українська мова Комунікативна, соціокультурна, уміння 

вчитися 

 

1. Структура і зміст комунікативної компетентності 

 
Одним із основних факторів становлення особистості є 

розвиток її комунікативної компетентності, яка полягає: 

- у здатності слухати, сприймати і відтворювати 

інформацію; 

- читати і розуміти текст; 

- вести діалог, брати участь у дискусіях; 

- переконувати й обстоювати свій погляд на ті чи 

інші мовні явища і мовленнєві ситуації; 

- висловлювати власні думки, міркування, погляди як 

в усній, так і в письмовій формах. 

 

Відповідно до змісту початкової мовної освіти 

комунікативна компетентність охоплює три складники: 

мовленнєвий, мовнийісоціокультурний. 



Комунікативна  компетентність  -  це  сукупність  знань 

про   спілкування   в   різноманітних   умовах   і   з   різними 

комунікантами, а  також  знань вербальних  і  невербальних 

засад   інтеграції,   умінь   їх   ефективного   застосування   у 

конкретному    спілкуванні    в    ролі    як    адресанта,    так    і 

адресата. 

Найважливішими складниками комунікативної компетентності у 

лінгвістиці вважаються: 

• мовна компетенція (здатність розуміти і продукувати необмежену 

кількість правильних повідомлень); 

• дискурсивна (мовленнєва) компетенція (здатність поєднувати 

повідомлення у зв’язні дискурси); 

• соціолінгвістична компетенція (здатність  розуміти і продукувати 

мовлення у конкретному соціолінгвістичному контексті спілкування); 

• соціокультурна компетенція (уміння використовувати соціокультурний 

контекст: звичаї, норми, ритуали, соціальні стереотипи). 

 

У лінгвістиці виокремлюють ще такі компетенції:ілокутивну 

(здатність реалізовувати комунікативні наміри), стратегічну (уміння 

брати ефективну участь у спілкуванні, добираючи правильну стратегію і 

тактику спілкування) та ін. 

 

Мовленнєвий компонент виявляється в умінні 

використовувати мовні засоби для розуміння тексту і побудови усних і 

письмових зв’язних висловлювань. 

До мовного компонента відносимо розуміння значення слів, 

які формують лексичну основу мови, знання правил їх сполучення, 

уміння будувати різні за метою висловлювання, інтонацією та структурою 

речення, що є основою розуміння й продукування текстів різного типу 

(розповідь, опис і міркування). 

Соціокультурнийкомпонент  передбачає  вміння  орієнтуватися  в 

соціальних ситуаціях, визначати особистісні якості співрозмовників, щоб 

відповідно поводитися з ними. 

 
 

Методика формування комунікативної компетентності молодших 
школярів у процесі навчання української мови передбачає: 

 

1. Визначення теоретичних засад компетентнісного підходу до 

навчання мови і рекомендування методів, прийомів, форм організації 



навчальної діяльності, націлених на забезпечення комунікативно 

спрямованого мовленнєвого розвитку молодших школярів, якому 

підпорядковане вивчення мовної теорії. 

2. Крім цих традиційних для шкільної мовної освіти знань і вмінь, нові 

програми з української мови як мови навчання передбачають і знання 
суто мовленнєвих норм і правил, якими молодші школярі мають 
користуватися в повсякденній навчальній і позанавчальній 
діяльності, 
показниками комунікативної компетентності учня 

початкових класів можуть бути мінімальні вміння і 

досвід: 

 

• ефективно використовувати лексичне й граматичне багатство української 

мови у процесі спілкування; 

• усвідомлено мотивувати своє спілкування; 

• обирати тему для спілкування; 

• розуміти та враховувати особливості конкретної ситуації спілкування; 

• налагоджувати контакт зі співрозмовником; 

• аналізувати тексти різних стилів і жанрів, уміти їх продукувати; 

• ставити запитання в доступній і зрозумілій для інших учнів формі і 

відповідати на запитання, поставлені до них; 

• формувати й формулювати власну позицію щодо предметів, явищ чи 

подій і обстоювати її; 

• володіти прийомами аргументування та впливу на слухача; 

• триматися перед класом, аудиторію; 

• виступати з невеликими за обсягом повідомленнями перед своїми ро- 

весниками і молодшими дітьми; 

• узагальнювати матеріал та робити висновки; 

• відчувати відповідальність за мовні вчинки; 

• критично оцінювати власне і чуже мовлення та ін. 

 

Незаперечною є істина, що головним професійним «інструментом» 

учителя є його мовлення. У результаті щоденного кількагодинного 

спілкування з дітьми 6-9-річного віку він, безумовно, великою мірою 

впливає на різні характеристики дитячого мовлення і спілкування. 

Молодші школярі зазвичай сприймають свого першого вчителя як 

неперевершений авторитет і намагаються наслідувати його в усьому й, мабуть, 

у мовленні, манері висловлюватися, спілкуватися насамперед. Тому вчитель 

початкових класів (іменуємо його Першовчителем рідної мови) повинен скрізь 

і завжди - на уроці, під час перерви у безпосередньому спілкуванні з учнями й 

зі своїми колегами в присутності учнів, перебуваючи з вихованцями за межами 

школи, у роботі з батьками, виступаючи перед громадськістю в районі свого 

проживання тощо, - не забувати, що він є провідником українського слова, 



слова висококультурного і високоморального, слова, яке буде почуте 

співрозмовниками і слухачами й повторене їхніми вустами. 

варто взяти до уваги ту обставину, що навчальне спілкування 

молодших школярів, особливо сільської школи, крім членів власної 

родини, переважно замикається на одній дорослій особистості, оскільки 

професіограма вчителя початкових класів є багатопредметною й особливо 

інтегрованою. 

 

Формування у майбутніх учителів початкових класів ключової комуні- 

кативної компетентності має специфічні риси, що визначаються й іншими 

особливостями професіограми вчителя-класовода, а саме колом тих спів- 

розмовників, з якими він має контакти на професійному рівні: передусім з 

учнями, колегами по школі та з батьками дітей, а також із громадськістю, коли 

він постає в ролі громадського діяча в соціумі. 

Комунікативна функція, яка нині стала провідною метою не тільки по- 

чаткової, а й основної школи, є однією з найважливіших функцій спілкування. 

Вона охоплює різні форми і засоби обміну і передавання інформації, завдяки 

яким уможливлюється узгодження різноманітних дій і взаєморозуміння людей 

у різних формах діяльності, зокрема в навчальній. 

Учитель початкових класів допомагає школярам усвідомити, що 

вони мають говорити і писати зрозуміло для інших, що діють спеціальні 

правила (норми), яких необхідно дотримуватись. Тому традиційних знань 

з фонетики і граматики недостатньо, щоб користуватися мовою як 

засобом спілкування. Для цього слід знати найважливіші соціальні, 

ситуативні та контекстуальні правила і зважати на них. 

 

Є норми комунікативної компетенції: що саме! де! коли! як! 

говорять і повинні говорити люди в тих чи інших ситуаціях. Саме 

дотримання цих норм, окремих правил спілкування забезпечить усім 

випускникам загальноосвітньої школи важливу для їхньої 

життєдіяльності загальну мовленнєву компетентність. Тому вчитель у 

доступній формі ознайомлює уже наймолодших школярів з цими 

правилами, навчити користуватися ними в повсякденному житті. 

 

 Такимчиномпрофесійнамовленнєвадіяльністьпідпорядковананайго 
 ловнішомуочікуваномурезультату—продуктивномумовленнюучнів, 
 якевідповіднодотеоріїмовленнєвоїдіяльностіпередбачаєтакіосновніфази 

: 
а) програмування висловлювання у немовленнєвому суб’єктному коді; 

б) формування плану дій уже в мовленнєвому вираженні; 

в) сам акт висловлювання; 



г) мовлення учня як об’єкт самоконтролю і контролю з боку вчителя - 

зіставлення запланованого відповідно до мети й висловленого в усній або в 

писемній формі. 

2. Формування мовленнєвої та мовної компетентності молодших 

школярів у процесі навчання української мови. 

 
 

Мовленнєва компетентність - одна зі складників ключової комуніка- 

тивної компетентності для учнів початкової ланки в освітньому процесі має 

велике значення: 

- вона впливає на навчальну успішність; 

- від неї залежить процес адаптації дитини в школі; 
- вміння зв’язно висловлювати свої думки, правильно вимовляти слова, 

грамотно писати створюють комфорт у процесі спілкування з 

дорослими та однолітками, дають можливість повною мірою 

розкрити свої здібності й задатки, виявити себе як особистість. 

- мовленнєва компетентність розглядається не тільки як умова сьогод- 

нішньої ефективності, а і як ресурс майбутнього життя дитини. 

 

Мовленнєва компетентність: 

(тлумачення і пояснення цього феномену з різних позицій) 

- володіння мовою (Ю. Апресян); 

- уміння адекватно й доречно на практиці користуватися мовою в 

конкретних ситуаціях, застосовувати для цього як мовні, так і 

позамовні (міміка, жест) та інтонаційні засоби виразності мовлення 

(А. Богуш); 

- мовленнєвий досвід (Є. Божович); 
- спілкування, здійснюване засобами мови, а також те, що є кінцевим 

результатом цього процесу (Б. Бєляєв); 

- практичне володіння мовою, її словниковим запасом, граматичним 

ладом, дотримання в усних і писемних висловлюваннях мовних норм 

(О. Горошкіна); 

- лінгвістична компетенція (Загальноєвропейські рекомендації); 
- активний, спрямований, мотивований, предметний (змістовий) процес 

висловлювання і (чи) приймання сформульованої за допомогою мови 

думки (волевиявлення, вираження почуттів), спрямований на 

задоволення комунікативно-пізнавальної потреби людини в процесі 

спілкування (І. Зимня); 

- дія людини, спрямована на розуміння або створення тексту (усного чи 

писемного), що виконується в процесі мовленнєвої діяльності (М. 

Пантелюк); 



Теоретичне осмислення проблеми «мовленнєва компетентність» у 

лінгвістичному аспекті започаткував американський учений мовознавець 

Н. Хомський, увівши в науковий обіг назву поняття «мовна 

компетентність». 

За Н. Хомським, мовна компетентність безвідносна до суб’єкта 

мовлення, тобто знання про мову і володіння ними належать до різних 

понятійних площин згодом його послідовники почали проектувати явиище 

мовної компетентності (компетенції) на мовця й процеси мовлення. 

Теоретико-методичний аналіз понять мовної і мовленнєвої 

компетентностей дає можливість зробити висновок про те, що вчені 

вкладають у них неоднозначний зміст. При цьому вирізняються два 

основних погляди. 

 

Перша умовна група дослідників (Ю. Апресян, І. Горєлов, І. Зимня, 
О.  Кубрякова,   О.  Лурія,   Н.  Хомський)   переважно  вживає  термін 

«мовна компетентність», тобто поняття мовленнєвої компетентності 

міститься в цьому випадку у визначенні самої мовної компетентності. 

 

Друга умовна група (О. Арцишевська, О. Біляєв, М. Вятютнєв, О. 

Горошкіна, М. Кабардов, А. Нікітіна, М. Пентилюк) проводить межу між 

мовною й мовленнєвою компетентністю, підкреслюючи, що мовленнєва 

компетентність пов’язана з мовною, формується на її основі і тлумачиться 

як здатність людини до практичного використання знань про мову в 

процесі спілкування. 

 

сутність поняття «мовленнєва компетентність» - це 

здатність учня розуміти усне й писемне мовлення, 

користуватися ним, багатством його виражальних засобів, 

спираючись на систему мовленнєвих умінь та мовну 

компетентність у різних, найвідоміших для дітей 

молодшого шкільного віку, життєвих ситуаціях. 

структура мовленнєвої компетентності охоплює: 

• мотивацію (мета мовлення, потреба в самостійному, критичному усно- 

му, писемному мовленні, успішному навчанні з усіх предметів, толерантному 

спілкуванні, протистоянні чужому некоректному мовленню, реальному 

спілкуванні в різних соціальних групах, самовираженні та ін.); 

• знання (точність, правильність, адекватність оформлення думки 

мовними засобами (на певному рівні обізнаність у видах мовленнєвої 

діяльності, фонетиці, графіці й орфографії, морфології, словотворенні, 

синтаксисі, лексиці), визначення виражальних засобів мови у висловлюванні, 



знання правил мовленнєвого етикету, умов, ситуацій, у яких відбувається 

мовленнєвий акт); 

• уміння (слухання та розуміння усних і письмових висловлювань; чи- 

тання доступних для цього віку текстів; побудова і ведення діалогів у парах, 

групах; створення усних і письмових зв’язних висловлювань (опису, розповіді, 

міркування, переказів, творів), використання мовлення для виконання 

немовленнєвих завдань); 

• досвід (узагальнення спостережень за розвитком особистісного мов- 

лення в період від дошкільного (у переказуванні тексту, побудові висловлю- 

вання, складанні плану розповіді та ін.), незалежно від спеціальних знань про 

мовлення, практичне оволодіння рідним мовленням); 

• рефлексію (усвідомлення й оцінювання результатів власної мовленнєвої 

діяльності, ставлення й судження про усне й писемне особистісне мовлення, 

спроможність виявлення логічності власного висловлювання, зіставлення його 

з мовленням однолітків, старших людей). 

 
 

Мовленнєва компетентність формується на конкретному змісті 

предмета «Українська мова» й передбачає оволодіння учнями 

відповідними предметними компетенціями, які визначені Державним 

стандартом загальної початкової освіти. У навчальних програмах вони 

представлені в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів. 

Мовленнєва компетенція є суспільною вимогою, отже, 

характеристикою особистості учня в процесі засвоєння навчального 

матеріалу, перетворюючись на його компетентність. На певному етапі або 

рівні засвоєння мовленнєвій компетентності учня початкових класів 

властиві певні можливості й обмеження. 

 

Упроцесіконструюванняновогопочатковогокурсуукраїнськоїм 
овидля 4- 

річноїпочатковоїшколиуйогозмістівиокремленодвіістотніскладові: 
 

мовленнєвознавчу 
мовознавчу, 
кожнузякихвідповіднопідпоряд- 

кованоголовнійметіпочатковогонавчаннямови— 

мовленнєвомурозвиткушколярівівідомомувпедагогічнійпсихології 
принципу«відзагальногодочасткового». Це дало можливість відійти 
від принципу віддзеркалення в шкільному навчанні мови суто філологічного, 
тобто системного, курсу, який протягом багатьох десятиліть будувався від 

фонетики і графіки до складного синтаксису. Йдеться про доцільність 
поєднання системно-описового підходу реалізації шкільної мовної освіти з 



комунікативно-діяльнісним, таким чином виконавши задекларований 

Державним стандартом загальної початкової освіти (так само і загальної 

середньої) принцип орієнтації на обов’язкове поєднання всіх чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності на уроках мови — аудіювання (слухання/розуміння), 

говоріння, читання і письма. 

 

У результаті зазначених змін нові програми з української мови для 2-4- х 

класів, тобто після опанування учнями рідної грамоти, охоплюють такі 

розділи: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово» (сюди належать 

підрозділи «Значення слова», «Будова слова», «Частини мови»), «Звуки і 

букви». 

таке структурування навчального матеріалу дає можливість 

опановувати мовні одиниці - речення, словосполучення, слова, морфеми, 

звуки мовлення — у процесі спостережень за їх функціонуванням у 

структурі мовних одиниць вищого рівня, передусім на основі тексту та з 

опорою на елементарні текстологічні й мовленнєвознавчі відомості. 

 

Творець тексту, у тому числі молодший школяр, який самостійно 

створює його в процесі навчальної діяльності, повинен орієнтуватися на 

адресата висловлювання: 

- у чомусь його переконувати, щось доводити, описувати, 

розкриваючи істотні ознаки, характеристики предмета, події, явища, про 

щось розповісти так, щоб адресат одержав чітке уявлення про мету і 

зміст створеного тексту. 

- Такий, по суті, діалогічний підхід до сприйняття і створення 

учнівських висловлювань учитель має формувати в молодших школярів 

на кожному уроці мови 

- Текстова основа в системі навчальних вправ підручників сприяє 

посиленню учнівської уваги до опанування таких важливих 

загальнонавчальних умінь, як слухати, читати і розуміти почуте й 

прочитане, не тільки сприймати інформацію, а й здобувати її, 

сортувати, трансформувати, активно обмінюватися нею, 

виокремлювати логіко-смислові частини прослуханого, прочитаного 

під час переказування. 

- 

Звертаємо увагу на нові рубрики на сторінках підручників з рідної 

мови для початкових класів. Попрацюймо разом! Попрацюймо 

колективно! Попрацюйте в парах! Виконайте завдання в групах! 

Побудуйте діалог! Міркуйте так. Візьми до уваги! Перевір за 

словником та ін. 

 

причини недоліків усного мовлення молодших 

школярів: 



- недостатня розробленість і слабке володіння вчителів 

методами й прийомами формування в учнів умінь використовувати в 

мовленні такі виражальні засоби: як тон, сила голосу, швидкість 

(темп) мовлення, які мають бути безпосередньо орієнтовані на 

слухача і враховувати загальну ситуацію висловлювання в процесі 

спілкування. 

- для розвитку виразності мовлення замало вправ, які 

ґрунтуються тільки на читанні навчальних текстів, потрібно, щоб 

учні будували власні висловлювання, вільно вступали в діалог і полілог. 

Для цього паралельно з роботою над текстами, поданими в письмовій 

формі, доцільно пропонувати учням для аналізу також зразки усних 

висловлювань, оскільки сприйняття усного мовлення (аудіювання) і саме 

говоріння є двома важливими сторонами і видами навчальної 

мовленнєвої діяльності. Зауважимо, що для інтонаційно- смислового 

аналізу і наслідування доцільніше пропонувати учням зразки 

безпосередніх висловлювань - розповіді на підставі прочитаного, побаче- 

ного, почутого, а не читання текстів 

- Найпродуктивніше використовувати зразки усної народної 

творчості, які особливо виразно передають особливості усного мовлення 

порівняно з будь-якими іншими художніми текстами. 

 
 

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ : 

1. самостійно виконати за шкільними підручниками з української 

мови для 2-4-х класів і методично прокоментувати практичні 

вправи для учнів, орієнтовані на спостереження за тим, як 

«народжується голос»; коли доводиться підвищувати силу 

голосу; як треба розмовляти і поводитися в громадських місцях. 

2. ПІДГОТУВАТИдля заучування і промовляння: дитячі 

скоромовки, потішки, закликанок, лічилок, жартівливих дражнилок і 

мирилок, виконуваних колективно та індивідуально. 

Їх достатній набір має наповнити так званий методичний портфель 

майбутнього вчителя-класовода. 

 

Особливість професіограми вчителя початкових класів – 

багатопредметність. Якщо до п’ятого класу приходять учні й неправильно 

вимовляють і наголошують па уроках з різних предметів такі терміни й 

загальновживані слова, як читання, виразне читання, завдання, ознака, 

предмет, вірші, одинадцять, чотирнадцять, добуток, множник, 

чисельник, знаменник, сантиметр, кілометр, множина (предметів), 

корисні копалини, об’єм, випадок, листопад, новий, котрий, котра та ін., 

Важливим складником культури спілкування є нормативні форми звер- 

тання до тих, із ким доводиться спілкуватися. З опорою на підручники, 



починаючи з Букваря, та на інші дидактичні матеріали, шляхом безпосеред- 

нього прикладу в цьому з боку вчителя у спілкуванні з учнями, колегами, 

батьками у присутності учнів учитель домагається, щоб учні навчилися 

правильно звертатися до товаришів по класу, до нього самого та інших 

учителів, шкільних працівників, а також до членів своєї родини — старших і 

молодших. 

Не чекаючи на вивчення кличного відмінка іменників, яке за програмою 

відбувається в 4-му класі, молодші школярі мають засвоїти форми звертання в 

соціумі: мамо, тату, бабусю, дідусю, сестро, сестричко, братику, тітонько, 

дядечку, друже, добродію, добродійко, пане, пані (ця форма є однаковою в 

обох формах - однини і множини), панове, пані Тетяно, пане Олександре тощо. 

Цей аспект культури спілкування має контролюватися вчителя стосовно 

кожної дитини зокрема. 

 

Головними умовами розвитку мовленнєвої компетентності молодших 

школярів передбачено: врахування вікових, психофізіологічних особливостей 

становлення мовленнєвої діяльності дітей молодшого шкільного віку; 

психологічна, педагогічна й методична готовність учителя до організації 

формування складників мовленнєвої компетентності - усного й писемного 

мовлення; особистісний досвід учня; роль однолітків; наявність навчально- 

методичної літератури. 

 

Під час створення методики формування мовленнєвої компетентності в 

науці існують такі критерії: зв’язність висловлювання; повнота змісту; 

послідовність висловлювання; правильність синтаксичних конструкцій; 

орфографічна грамотність; лексичне багатство. 

Крім того, враховувалися такі показники: емоційність (у діалозі); до- 

тримання норм літературного мовлення; голосовий бік (темп, дикція, 

інтонація); вияви творчості; словниковий запас; побудова тексту (діалог із 

монологом, риторичними запитаннями, з віршами). 

 
 

У кожному класі можна проводити підготовчий та основний етапи 

навчання. 

На підготовчому етапі пропонується така система завдань: 

1) для активізації органів мовлення: 

1. вправляння у злитому вимовлянні приголосних звуків за матеріалами 

підготовчого і букварного періодів. Пропонувати сторінки букваря, на яких 

учитель вибирає предмет, називаючи тільки приголосні звуки, і діти мають 

назвати цей предмет; 

2. вправляння у чіткому промовлянні незнайомих скоромовок-спотиканок у 

різних темпах під оголошений ритм учителя (постукування олівцем по столу, 

плесканням долонь тощо); 



2) для розвитку графічних навичок письма: 

3. графічні тренувальні вправи для розвитку зорово-рухової координації та 

аналітичного сприйняття. Пропонувати завдання на продовження різної форми 

ліній, попадання в ціль, вміщення форми у контур, накладання штрихів на 

малюнок предмета, виокремлення предмета з «павутиння» ліній; 

4. вправи для розвитку швидкості письма. Пропонувалися вправи для 

індивідуального й фронтального виконання протягом 30 с. 

 

Система завдань для формування мовленнєвої компетентності в 

основний період відповіє таким вимогам: 

5. чітке визначення мети завдання; 
6. формулювання завдання подається стисло, у ньому зазначено, що і як 

робити ; 

7. визначення кількості завдань з метою формування певної навички. 

 

Певні види завдань можна вводити в навчальний процес на ігровій 

основі та такі, що сприяли би засвоєнню матеріалу, передбаченого програмою 

для учнів 1-4-х класів. 

Розвиток мовленнєвої діяльності учнів - не стихійний, 

а керований учителем процес. Цей розвиток починається з 

міжособистісних стосунків учителя з кожною дитиною. 

Навчання мовлення відбувалося не тільки на уроці, а й на 

перерві, біля учительського стола, дошки, в коридорі. 

Увагу пропонувалося звертати на виправлення мовлення 

дітей у таких умовах, тобто створювати правильне 

мовленнєве середовище. 

Причину неправильної вимови найчастіше потрібно шукати в 

недостатній рухливості м’язів артикуляційного апарату. Учитель, 

виявивши дефекти в мовленні дітей, має терміново над цим працювати, 

адже неправильне промовляння слова заважатиме дитині в оволодінні 

грамотою. Навіть якщо більшість учнів вимовляє правильно всі фонеми, 

увага приділялася роботі над звуковою стороною мовлення. 

 

Вчителеві потрібно читати певні тексти, вправи, формулювання завдань. 

Наприклад, у формулюванні завдання «Назви слова, у яких три склади» 

вчитель виділяє голосом слова («назви», «три склади»), які є основними для 

виконання вправи. 

 

Підвищенню культури мовлення дітей, розвитку інтонаційної 

виразності, темпу добре сприятиме розучування скоромовок, прислів’їв, а 

також слухання казок, віршів у виконанні акторів (у запису). 



 

 
 

3. Методика формування соціокультурної компетентності 

молодших школярів. 

і 

Компетентнісний підхід у навчанні мови передбачає, що вона є 
засобом не тільки спілкування, а й пізнання культури народу - носія мови, 
засобом підвищення інтелектуального і культурного рівнів особистості, 
адаптації та реалізації її в соціальному середовищі. 

 

У науково-методичній літературі є різні тлумачення сутності й змісту 

предметної соціокультурної компетентності. 

 

соціокультурна  компетентність  –  це  сукупність  знань 

про країну, національно-культурні особливості соціальної 

та мовленнєвої поведінки носіїв мови і здатність 

користуватися цими знаннями в процесі спілкування 

відповідно до звичаїв, традицій, правил поведінки, норм 

етикету, соціальних умов та стереотипів поведінки носіїв 

мови. 

Зазначений зміст дослідники представляють у вигляді чотирьох 

складників: 

а) соціокультурні знання (відомості про країну, мова якої вивчається; 

духовні цінності та культурні традиції народу; особливості національного 

менталітету); 

б) досвід спілкування (вибір відповідного стилю спілкування, 

правильне розуміння і тлумачення явищ культури); 

в) особистісне ставлення до фактів національної культури (у тому 

числі здатність вирішувати соціокультурні конфлікти в спілкуванні); 

г) володіння способами використання мови (правильне застосування 

соціально маркірованих мовних одиниць у різних сферах міжкультурного 

спілкування, сприйнятливість до подібності й розбіжностей між 

соціокультурними явищами рідної та іншомовної культури). 

 

Прихильники іншого підходу (послідовники І. Зимньої) розглядають 

соціокультурну компетенцію/компетентність як складне утворення, що 

охоплює єдність чотирьох.(структурних компонентів: 
а) знання змісту компетенції (когнітивний аспект); 

б) готовність до виявлення компетенції (мотиваційний); 



в) ставлення до змісту компетенції та об’єкта його застосування 

(ціннісно-смисловий); 

г) досвід вияву компетенції (поведінковий аспект). 

Однак більшість дослідників (Є. Верещагін, В. Костомаров, Г. 

Томахін, В. Сафонова, В. Сисоєв, Г. Єлізарова) розглядають 

соціокультурну компетентність як сукупність певних знань, навичок, 

умінь, здібностей і якостей, що формуються в процесі мовної підготовки 

учнів до міжкультурного спілкування. 

 

Вони виокремлюють такі компоненти соціокультурної 

компетентності: 

- лінгвокраїнознавчий (лексичні одиниці з соціально-культурною 

семантикою й уміння їх застосовувати в ситуаціях спілкування); 

- культурологічний (соціокультурний, історико-культурний, 

етнокультурний фон, знання традицій, звичаїв народу, відомості про 

національний характер, особливості повсякденного житія, цінності, 

норми поведінки членів суспільства); 

- соціолінгвістичний(мовні особливості людей різних соціальних 

статусів і вікових груп, мовленнєві кліше, формули мовленнєвого 

етикету, моделі мовленнєвої поведінки); 

- соціально-психологічний (володіння соціо- і культурно 

обумовленими сценаріями, національно-специфічними моделями 

поведінки). 

 

На підставі зазначеного можна зробити висновок про те, що в 

сучасних педагогічних дослідженнях соціокультурна компетентність 

трактується як інтегрована якість особистості, що характеризує її 

теоретичну й практичну готовність до соціокультурної діяльності. 

 

Зміст соціокультурної компетентності ґрунтується на тому, що він 

має передбачати знання про різні соціальні й культурні сфери та здатність і 

готовність взаємодіяти з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях, 

спираючись на певний досвід, а також використовувати інформаційні ресурси 

для власної творчої діяльності. 

 

 зміст соціокультурної лінії початкової мовної освіти та 

методики формування соціокультурної компетентності 

молодших школярів у процесі навчання української мови: 

1. Цілі навчання – в соціокультурному аспекті спричинило введення в 

зміст уроків рідної мови соціокультурного матеріалу, спрямованого 

на формування національної самосвідомості школярів. 

Соціокультурний підхід визначає стратегію вивчення мови крізь 



призму національної культури, оскільки мова - це не лише засіб 

спілкування, а и природний резервуар інформації про світ, 

насамперед про свій народ. 

2. Зміст навчання. соціокультурна компетенція/компетентність має два 

 складники: соціальний і загальнокультурний. 
Соціальний передбачає здатність діяти в життєвих ситуаціях 

відповідно до соціальних норм і правил. 

Загальнокультурний стосується сфери розвитку культури особистості 

й передбачає: культуру поведінки, моральні якості, а також обізнаність із 

культурною спадщиною українського народу, найважливішими 

досягненнями національної науки й культури, визначними подіями та 

постатями в історії України. 

 

Таким чином, соціокультурна компетенція/ компетентність охоплює 

загальнокультурний розвиток учнів, готовність до адаптації в певному 

соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, 
естетичне виховання. 

 

зміст соціокультурної лінії початкового курсу української мови, 

структурований за такими розділами: 

1) тематичні групи слів, що називають державу, столицю, державні сим- 

воли, реалії життя народу; 

2) фольклорні твори великої і малої форм; 
3) особливості національного мовленнєвого етикету;соціальні ролі. 

 

Зміст першого розділу охоплює три блоки інформації про: 

а) державу Україну; 

б) особливості рідного краю; 

в) життя українського народу. 

Реалізація першого блоку передбачає ознайомлення молодших школярів 

у процесі навчання української мови з назвою рідної держави та її столиці, 

державними символами України, географічним розташуванням, історичним 

минулим нашої країни, функціями української мови, як державної. 

У процесі вивчення особливостей рідного краю молодші школярі по- 

винні засвоїти місце розташування на території України рідного міста чи села, 

його географічну назву та її походження, ближче пізнати природу своєї 

місцевості, більше дізнатися про історичне минуле, визначні місця, відомих 

людей рідного краю. 

Доступними для вивчення в початкових класах є: національні символи 

України (верба, калина, вишитий рушник, вишиванка, писанка та ін.), народні 

й релігійні свята, українські народні звичаї, традиції, обряди, обереги. 



Зміст другого розділу: Розділ «Фольклорні твори великої і малої 

форм» передбачає, слухання, читання і відтворення українських народних 

казок; відгадування, вивчення і складання загадок; вивчення лічилок, мирилок, 

скоромовок, дитячих пісень, колискових, колядок, щедрівок, закличок, 

веснянок та ознайомлення з особливостями їх використання; читання й аналіз 

доступних приказок і прислів’їв; ознайомлення з народними прикметами. 

 

У третьому розділі передбачається вивчення українських формул 

мовленнєвого етикету (вітання, прощання, прохання, вибачення), 

ознайомлення з етимологією найпростіших із них; засвоєння українських форм 

звертання до дітей і дорослих; ознайомлення з історичними особливостями 

національного етикету в українській родині; правилами вживання формул 

мовленнєвого етикету в громадських місцях з урахуванням віку і статусу 

людей, з якими відбувається спілкування. 

Розділ «Соціальні ролі» охоплює ознайомлення учнів з особливостями 

родинних стосунків і правилами спілкування в сім’ї; підготовку молодших 

школярів до виконання соціальної ролі учня; засвоєння правил етикетної 

поведінки в громадських місцях (транспорті, магазині, кінотеатрі, музеї, 

поліклініці, бібліотеці, театрі, на вулиці, ігровому майданчику, під час від- 

відування хворого, на екскурсії, виставці, концерті, шкільному святі тощо) та 

на природі. 

 

Результатом реалізації зазначеного змісту має бути сформована в 

молодших школярів соціокультурна компетентність, яка містить 

відповідний їхнім віковим особливостям загальнокультурний рівень 

розвитку і здатність вести себе в навколишньому середовищі відповідно 

до соціальних норм і правил. 

 

3. Психолінгвістичний аспект навчання. У процесі формування соціо- 

культурної компетентності важливим є врахування психологічного 

розвитку і розумових здібностей школярів. Зважаючи на те, що 

молодший шкільний вік залежно від психолого-педагогічних 

особливостей учнів, поділяється на два вікових мікроперіоди (6-7 і 8- 

10 років), процес формування-їхньої соціокультурної компетентності 

має два етапи. Перший здійснюється в 1-2-х класах, другий — у 3-4-х 

класах. 

4. Методи і прийоми навчання. Добираючи раціональні методи і при- 

йоми формування соціокультурної компетентності молодших 

школярів, слід враховувати дидактичні цілі, специфіку змісту 

навчального матеріалу, психологічний розвиток дітей відповідного 

шкільного віку, їхню пізнавальну активність. 

методи і прийоми навчання рідної мови повинні: 

• базуватися на актуальному, соціально значущому змісті; 



• здатні «занурити» учня в соціальне середовище (штучне чи природне), 

забезпечити можливість виходу за межі навчального мовного середовища; 

• мати відкритий характер, підтримуючи різні підходи до вирішення 

проблем; 

• забезпечувати досвід спілкування, взаємодії і пошуку інформації; 

• стимулювати комунікативно-пізнавальну діяльність, активне 

міжособистісне спілкування як умову розв’язання завдань соціального 

характеру; 

• забезпечувати зростання мотивації до навчання рідної мови. 

 

ефективні методи формування соціокультурної компетентності 

молодших школярів: 

- продуктивні (набуті знання застосовуються в мовленнєвій 

практиці); 

- евристичні або частково-пошукові (окремі елементи нових знань 

учень знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань); 

- проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її ви- 

рішення), інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, коли кожен школяр 

осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність). 

- інтерактивні методи - сприяють розвитку логічного мислення, 

мовлення і світогляду школярів, виявленню та реалізації їхніх 

індивідуальних можливостей, формуванню критичного мислення й 

характеру. 

- бесіди, самостійну роботу учнів під частковим керівництвом 

учителя. У процесі застосування названих методів успішно 

використовувалась низка навчальних прийомів: аналіз змісту тексту, 

порівняння, зіставлення, слухання та відтворення почутого, 

конструювання і переконструювання зв’язних висловлювань, ігрові 

прийоми, словесне малювання тощо. 

 

5. Форми організації навчання. Ті, які створюють таку мовленнєву 

ситуацію, коли кожний учень може висловитись, виявити себе в 

комунікативному процесі: 

- робота в парі, 

- в групі, 

- взаємоперевірка робіт сусідами по парті, 

- колективна підготовка посильних проектів, 

- дидактичні ігри, 

- розігрування сценок, 

- конкурси кращих творчих робіт, 
- мовні вікторини тощо. 



Такі форми сприяють розвиткові індивідуальних творчих здібностей 

молодших школярів, формуванню навичок співпраці, які 

допомагатимуть успішно адаптуватися в соціумі. 

 

6. Засоби навчання виконують функції - мотиваційну, інформаційну, 

розвивальну, виховну. Враховували також те, що всі функції 

взаємопов’язані й взаємозалежні. 

Для забезпечення цих функцій ефективними виявились такі традиційні й 

нові засоби навчання: 

• різноманітні тексти (цікаві за змістом, різні за жанрами і стилями, прозові 

й віршові, монологічні та діалогічні, пізнавального, розвивального, 

повчального, виховного характеру); 

• найкращі зразки дитячих малих фольклорних форм (лічилки, мирилки, 

потішки, скоромовки, приказки, щедрівки, колядки, веснянки тощо); 

• завдання різних когнітивних рівнів; 

• багатофункціональний ілюстративний матеріал; 

• різноманітні цікавинки (мовні загадки, граматичні приклади, ребуси, 

кросворди, головоломки тощо); 

• нетрадиційні форми організації  навчальної діяльності (конкурси, ві- 

кторини, змагання тощо); 

• аудіоматеріали; 

• навчальні посібники; 

• мультимедійні засоби. 

 

7. Методика формування соціокультурної компетентності молодших 

школярів: 

1) сприймання й розуміння; 
2) оцінювання, зіставлення інформації з власним досвідом і вироблення 

особистісно-ціннісної позиції; 

3) реалізація набутого досвіду і ціннісного ставлення в продуктивних 

формах власної діяльності. 

Важливо зазначити, що формування соціокультурної компетентності 

здійснювалося в тісному взаємозв’язку і гармонійному поєднанні з форму- 

ванням мовленнєвої та мовної предметних компетентностей. 

 

 

 

Лекція 8 



Тема: Методика формування читацької компетентності в учнів 

початкової школи 

Мета лекції: 
 

дидактична: ознайомитися із структурою та змістом читацької компетентності; 

засвоїти методику формування мовленнєвої, мовної та соціокультурної 

компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення 

 

 
План: 

 

 
1. Структура і зміст читацької компетентності. 
2. Характеристика мовленнєвого, емоційно-ціннісного, літературно- 

творчого компонентів читацької компетентності. 
3. Формування у молодших школярів читацької компетентності. 

 
 
 
 
 

Літературне читання читацька компетентність, комунікативна, 

інформаційна, уміння вчитися 

 
 
 
 

1. Структура і зміст читацької компетентності. 
 

У зарубіжних наукових джерелах означене поняття застосовується, 

починаючи з кінця 70-х років XX ст. 

У 80-90-ті роки під час аналізу читацької компетентності у дослідженнях 

вчених пріоритетності набув діяльнісний підхід. Так, Г. Вестхофф визначає 



читацьку компетенцію як здатність індивіда до осмислення письмових 

текстіврізних типів, різних формальних структур, пов’язує їх із ширшим 

контекстом - використання для досягнення власних цілей, розвитку знань 

і можливостей для активної участі в житті суспільства. 

У російській Національній програмі підтримки і розвитку читання 

читацька компетентність тлумачиться як «сукупність знань і навичок, які 

дають змогу індивіду добирати, розуміти, організовувати інформацію, 

представлену в друкованій (письмовій) формі та успішно її використовувати 

в подальшому навчанні, особистих і суспільних цілях». 

Більшість вітчизняних і зарубіжних учених розглядають сутність 

аналізованого поняття з позицій діяльнісного підходу; розуміння читацької 

компетентності як складного особистісного утворення, яке передбачає 

володіння індивідом сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, 

що дають змогу читачеві ефективно взаємодіяти з текстом, повноцінно 

усвідомлювати літературні твори, їх інтерпретувати, оцінювати, здійснювати 

пошук у тексті потрібної інформації, проводити діалогову взаємодію з 

текстом тощо. 

 
 
 

 
Читацька діяльність як вид мовленнєвої діяльності має основні 

взаємопов’язані структурні етапи: 

 

 
Перший етап характеризується складною взаємодією потреб, мотивів і 

мети читання, які є рушієм процесу читання. 

На другому (аналітико-синтетичному) етапі на основі сукупності знань 

(текстологічних, знань про жанрові особливості тексту, аналізу його структури 

та ін.) відбувається первинне сприймання змісту, визначаються стратегії 

читання, необхідні для комунікації з текстом. 

Третій, вищий - виконавський - етап читацької діяльності - це 

поглиблене розуміння змісту, його інтерпретація. 



Четвертий - рефлексивний - оцінювання, власне ставлення до 

прочитаного, висловлене у вербальній і невербальній формах, і т. ін. 

 

 
Отже, читацька діяльність - це активний, цілеспрямований, опосе- 

редкований мовною системою, літературознавчими знаннями, зумовлений 

поставленими навчальними завданнями процес сприймання, осмислення, 

інтерпретації й оцінювання прочитаної текстової інформації. 

 

 
У кожному періоді навчання читацька діяльність має сутнісні характе- 

ристики, спричинені віковими індивідуально-психологічними особливостями 

учнів, запасом фонових знань, розвитком мовлення, їхньої пізнавальної сфери, 

мисленнєвих процесів, специфікою сприймання літературних творів і т. ін. 

 

 
Читацька компетентність як складне багатокомпонентне особистісне 

утворення стосується текстів різних видів, а не лише художніх. Вона є 

базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей і 

передбачає оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних 

ставлень, які дають змогу дитині відповідно до її вікових можливостей 

самостійно орієнтуватися в колі дитячого читання, самостійно працювати з 

різними видами письмових текстів — читати їх, розуміти, знаходити потрібну 

інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, застосовувати її для 

розв’язання навчально-пізнавальних завдань, у життєвому досвіді, у 

стандартних і нових ситуаціях. Набутий читацький досвід забезпечує го- 

товність і здатність молодших школярів до подальшого навчання, пізнання, 

саморозвитку. 

 

 
Читацькакомпетентністьуконтекстідіяльнісного, особистісноорієн- 

тованогопідходівпокликанавиконуватипізнавальну, розвивальну, інфор- 

мативну, комунікативну, самоосвітнюфункції. 



У структурі читацької компетентності молодших школярів виокремлю- 

ють такі її основні взаємопов’язані компоненти: 

когнітивний, операційно- діяльнісний, рефлексивний, які реалізуються у 

змістових лініях навчальної програми з літературного читання. 

 

 
Когнітивний компонент охоплює систему літературознавчих, 

книгознавчих, бібліографічних знань, уявлень, які учень застосовує під час 

смислового і структурного аналізу текстів різних видів, вибору дитячих книжок 

із доступного кола читання, самостійного орієнтування у їх змісті, пошуку 

потрібної інформації; у міжособистісній комунікації. 

Зміст операційно-діяльнісного компонента передбачає формування 

компетентнісно орієнтованих загальнопредметних умінь, навичок, способів 

діяльності, оволодіння якими забезпечує на завершенні початкової школи 

досягнення учнями навчальних результатів у сфері застосування загально- 

пізнавальних читацьких умінь, у комунікативно-мовленнєвій, інформаційній 

сферах; важливих власне предметних читацьких умінь, способів діяльності, які 

безпосередньо впливають на літературний розвиток дітей, набуття емоційно- 

чуттєвого досвіду, досвіду літературно-творчої діяльності. 

Рефлексивний компонент має на увазі формування й розвиток рефлек- 

сивного досвіду, який набувається під час взаємодії учня з текстами різних 

видів. Він передбачає розвиток компонентів ціннісно-смислової, емоційно- 

вольової сфер особистості дитини: усвідомлення й оцінку учнем результатів 

своєї читацької діяльності, оцінювальні судження, ставлення до змісту про- 

читаного (прослуханого). 

 

 
2. Характеристика мовленнєвого, емоційно-ціннісного, літературно- 

творчого компонентів читацької компетентності 

 

 
Основною метою курсу «Літературне читання» в початковій школі є 

формування у молодших школярів читацької компетентності, яка є базовою 

складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей. Читацька ком- 



петентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії 

знань, умінь і навичок та ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі 

реалізації всіх змістових ліній предмета «Літературне читання». 

Формування читацької компетентності у процесі навчання 

здійснюється шляхом реалізації таких завдань: 

• формування в учнів повноцінної навички читання як базової у 
системі початкового навчання; 

• ознайомлення учнів із дитячою літературою різної тематики і 
жанрів; формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через 
художні образи літературних творів; 

• формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й 
інтерпретувати літературні тексти різних видів із використанням елементарних 
літературознавчих понять; 

• розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні ви- 
словлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

• розвиток творчої літературної діяльності школярів; 

• формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними 
типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, добір інформації 
для виконання навчально-пізнавальних завдань; 

• виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання 
світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку. 

у процесі реалізації зазначених завдань і забезпечується формування 

читацької компетентності молодшого школяра. 

 

 
Одним із завдань операційно-діяльнісного компонента є формування 

й розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів, що пе- 

редбачає розвиток усного і писемного мовлення й усіх видів мовленнєвої 

тільності, які забезпечують уміння працювати з творами різних жанрів. 

 
 
 

 
Метою мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання є оволодіння 

мовленням як видом спілкування, засобом пізнання, висловлення почуттів, 

художнім мовленням, уміннями розуміти специфіку художнього твору. 



На уроках літературного читання у початкових класах розвивається 

внутрішнє (для себе) і зовнішнє (для спілкування з іншими) мовлення. 

 

 
 Внутрішнє мовлення - це не озвучене або ненаписане мовлення, тобто 

мовлення в думках, із самим собою, для себе, не розраховане на безпосередні 

сприймання іншими людьми. Учень користується внутрішнім мовленням, коли 

щось обмірковує, планує свої дії, не висловлюючись уголос і не записуючи на 

папері, не контактуючи з іншими людьми. 

 Зовнішнє мовлення - це мовлення для інших, тобто мовлення- 

спілкування. Виявляється зовнішнє мовлення у монологах і діалогах. 

 

 
Формування мовленнєвих умінь і навичок та розвиток зв’язного мов- 

лення на уроках літературного читання забезпечують такі види мовленнєвої 

діяльності: слухання, говоріння і читання. 
 
 
 

основниминапрямамиформуваннямовленнєвоїскладовоїчита 

цькоїкомпетентностіє: 

 

 
• формування навички правильного, свідомого, виразного читання; 

• удосконалення уміння слухати й розуміти усне мовлення; 

• формування та розвиток зв’язного мовлення в різних видах читацької 
діяльності; 

• оволодіння нормами українського літературного мовлення. 

 
 

Завдання у процесі формування рефлексивного компонента читацької 

компетентності: 

- створення умов для розвитку в молодших школярів здатності 
емоційно реагувати на зміст прочитаного (прослуханого) твору; 

- виявляти й усвідомлювати свої почуття; 
- формування умінь висловлювати власні оцінні судження, 

використовуючи адекватні мовленнєві засоби. 



 

Досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу набувається дитиною в 

процесі емоційно-оцінної діяльності під час сприймання художнього твору і 

створення власного висловлювання. Цінності не вивчаються як знання, а 

переживаються і проживаються у власному життєвому і художньому досвіді 

особистості, що формується. 

 

 
Формування досвіду емоційно-ціннісного ставлення передбачає такі 

напрями роботи: 
 

• цілеспрямоване формування в учнів знань про цінності, усвідомлення 
їх значення для людських стосунків, повноцінного життя та ціннісних орієн- 
тацій; уміння визначити й обґрунтовувати своє ставлення до цих цінностей, 
дотримуватися гуманістичних моральних позицій; 

• розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, здатності до співпережи- 
вання, уміння адекватно оцінювати поведінку тавчинки, як власні так і лі- 
тературних персонажів; 

• формування вмінь висловлювати елементарні оцінні судження щодо 
прочитаного. 

 
 

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну 

потребу дитини в емоційних переживаннях та створює передумови для 

самовираження особистості, розвитку її літературно-творчих здібностей. 

 

 
Творчих людей вирізняє особливе вміння бачити і чути те, чого не по- 

мічають інші, тонше відчувати, яскравіше висловлюватися. Саме тому треба 

змалку пробуджувати у дітей якості творчої людини. 

Розвиток літературно-творчої діяльності в молодшому шкільному віці є 

важливим чинником стимулювання інтелектуальних, духовних і творчих сил 

особистості. 

Розвиток і реалізацію літературно-творчих умінь та здібностей учнів 

забезпечує рефлексивний компонент читацької компетентності. 



 
 
 
 
 

 

3.Формування читацької компетентності молодших школярів 

(розуміння літературних текстів різних видів у процесі класного і 

позакласного читання) 

 

 
Одним із важливих складників читацької компетентності є 

розуміння текстів різних видів, яке в психолінгвистиці тлумачиться переважно 

як результат смислового сприймання мовленнєвого повідомлення. 

 

 
Згідно з концепцією А. Р. Лурія, процес сприймання мовленнєвого 

повідомлення(тексту) починається: 

- з розуміння значень окремих слів; 

- потім - фраз, 
 

- далі - цілого тексту, за яким виокремлюють його загальний смисл. 
 

 
Розуміння тексту є активним пошуковим процесом. Водночас цю 

послідовність варто розуміти лише як логічний процес. Розуміння смислу 

тексту відбувається у певному контексті, а тому розуміння окремого слова 

може йти за сприйманням цілих смислових відрізків, оскільки саме контекст, у 

якому перебуває слово, розкриває його значення. 

Сприймаючи текст, читач здійснює його смислову компресію. Цей про- 

цес А. Р. Лурія розглядає як орієнтовну діяльність, спрямовану на виокрем- 

лення «смислових віх», «смислових ядер» і зближення їх між собою. Меха- 

нізмом, що забезпечує компресію тексту і формування «смислових ядер», є 

внутрішнє мовлення. 



Смислове сприймання забезпечується такими основними процесами з 

боку читача: 

читанням, первинним сприйманням, інтерпретацією, поглибленим 

розумінням та осмисленням. 

Ці процеси тісно взаємопов’язані. Осмислення як кінцевий етап 

сприймання тексту є результатом усіх попередніх когнітивних процесів 

 

 
Аналіз спеціальних досліджень (Н. І. Жинкін, К. Ф. Сєдов, Г. В. Бабина) 

дає підстави стверджувати, що початок формування розуміння текстів при- 

падає на молодший дошкільний вік і грунтується на матеріалі найпростіших 

текстів. У старшому дошкільному віці діти вже здатні повноцінно зрозуміти 

фактичний зміст нескладних текстів, щоправда, цей процес потребує детально- 

го візуального супроводу. 

 

 
У молодшому шкільному віці сприймання текстів характеризується 

поступовим ускладненням рівнів їх розуміння від фактичного розуміння 

змісту текстів різних видів (художніх, науково-художніх, навчальних та ін.) до 

вичерпування основного смислу твору, усвідомлення авторського замислу, 

розвитку механізмів компресії, коїщептуалізації, метафоризації, хоча значна 

частина школярів на завершенні початкового навчання ще не оволодівають 

повною мірою цими механізмами. 

 

 
групи чинників, які впливають на повноту і рівні розуміння учнями 2-4- 

х класів текстів різних видів. 

 

 
1. Перша група чинників пов’язана з віковими й індивідуальними 

особливостями школярів, а також із рівнем розвитку у них 
компонентів мисленнєвої діяльності: аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння, розвитку здатності до прогнозування, саморегуляції і 
рефлексії. Це так звані природні домінанти: 



• розуміння тексту в молодшому шкільному віці полягає у перекладі 
дітьми окремих смислових одиниць мовою свого досвіду. Оскільки такий 
досвід недостатній, розуміння може бути неповним, мати фрагментарний 
характер; 

• наївно-реалістичне для більшості дітей ставлення до змісту 
художніх творів; 

• підвищена природна емоційність учнів, яка є рушієм внутрішньої 
активності дитини під час сприймання твору; 

• у сприйманні й мисленні дітей домінує образний зміст твору, 
словесно- поняттєве засвоюється важче; 

• переважання в молодших школярів наочного мислення впливає 
на рівень усвідомлення основного смислу художнього тексту, його 
концептуальної інформації; встановлення смислових контекстних відношень; 

• широкий розрив між засобами художнього узагальнення в 
художньому тексті й можливостями його осмислення учнями, здатність до 
образного узагальнення та образної конкретизації; 

• у розумінні текстів молодшими школярами спостерігаються суттєві 
індивідуальні відмінності, які визначаються різним запасом фонових знань, 
життєвого досвіду, мотиваційною спрямованістю особистості дитини; 



. недостатній рівень мовленнєвого розвитку, словникового запасу учнів 

не завжди дає учням можливість висловити те, що зрозуміло. 

 

 
2. Друга група. Як показує практика, на рівень розуміння школярами 

літературних і навчальних текстів істотний вплив мають сучасні 
 соціальні чинники так звана «криза дитячого читання», падіння 
престижу читання, що значною мірою пов’язано з інтенсивним 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, збільшенням 
обсягів і частки різних видів екранної продукції, з якими активно 
взаємодіють учні у навчально-пізнавальній діяльності й позаурочний 
час. 

 

повнота осмислення молодшими школярами текстів різних видів 

залежить від характеристик власне тексту, доступності матеріалу 

читання: складності його змісту композиційно-смислової структури, 

словникового складу, синтаксичної будови, жанрових особливостей, якості 

поліграфічного виконання тощо. 

 

 
Основними вихідними положеннями методики формування 

читацької компетентності (розуміння молодшими школярами текстів 

різних видів) є: 

а) методика формування реалізується з урахуванням вікових та 

індивідуально-психологічних особливостей сприймання учнями 2-4-х класів 

текстів різних видів, жанрової специфіки художніх і науково-пізнавальних 

текстів, 

б) формування в учнів прийомів розуміння текстів різних видів є спеці- 

альною метою навчання. Процес досягнення цієї мети повинен мати сис- 

темний характер і охоплювати текст як цілісність, 

в) система прийомів розуміння текстів охоплює всі смислозначущі еле- 

менти тексту (фактичний зміст, представлений у тексті очевидно і неочевид- 

но смислові зв’язки, відношення, основні думки) і забезпечує повноцінне 

сприймання основних видів текстової інформації (фактуальної, концепту- 

альної, підтекстової — у художніх текстах)), 



г) для повноцінного розуміння текстів будь-якого виду необхідне не 

тільки формування сукупності прийомів розуміння, а й організацію 

мислительної діяльності учнів відповідно до етапів роботи над текстом; 

 

 
Лекція 9 

 
Тема:Методика формування в учнів початкової школи предметних 

компетентностей з математики 

Мета лекції: 
 

дидактична: ознайомитися із структурою та змістом математичної 

компетентності; засвоїти сутність логічного і геометричного складників 

математичної компетентності учня; засвоїти методику формування 

математичної компетентності молодших школярів. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

 
План: 

 

1. Структура і зміст математичної компетентності. 
2. Сутність логічного і геометричного складників математичної 

компетентності учня. 
3. Формування математичної компетентності молодших школярів. 

 
 

 
1. Структура і зміст математичної компетентності 

 
 

 
В основу розроблення програми, як і Державного стандарту з 

освітньої галузі «Математика», покладено ідею реалізації компетентнісної 

освіти. Відповідно конкретизовано цілі, пов’язані із формуванням ключових 



компетентностей у процесі навчання математики, з-поміж яких основною 

виступає «уміння вчитися» як здатність до самоорганізації у навчальній 

діяльності. У програмі зазначено, що в результаті засвоєння предметного 

змісту математики учні мають виявляти такі показники уміння вчитися: 

• сприймати та визначати мету навчальної діяльності; 
 

• зосереджуватися на предметі діяльності; 
 

• організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи 

суспільно значущого результату; 

• відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності 

для розв’язання навчальної задачі; 

 
 
 

 
Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких 

ознаках: 
 

• цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні 

дійсності; 

• розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням 

математичних методів; 

• здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, 

виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; 

• уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і 

графічною інформацією; 

• уміння орієнтуватися на площині та у просторі; 

• здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід 

вимірювання величин у практичних ситуаціях. 



 Загальнокультурні знання про дійсність є предметоутворювальним 

компонентом змісту навчання математики. Йдеться про початкові матема- 

тичні знання, які відображаються у вигляді: 

- термінів (одноцифрові числа, доданок, сума, чисельник, знаменник 
тощо); 

- уявлень (натуральний ряд чисел, числовий вираз і його значення, 
рівняння з однією змінною, довжина, відстань, периметр тощо); 

- понять (десяток, задача, розряди і класи чисел, дріб, площа фігури); 
- законів (переставний і сполучний закони додавання і множення, 

розподільний закон множення); 
- залежностей (між компонентами і результатами арифметичних дій, 

між швидкістю, часом і відстанню тощо); 
- властивостей (частки, прямокутника) та ін. 

 

Це базові елементи складніших знань, які підлягатимуть засвоєнню учнями у 

процесі навчання математики в основній школі. 

Зазначені математичні знання застосовуються відповідними способами 

діяльності. Освоєння учнем способів виконання дій становить процес 

формування загальнонавчальних умінь і навичок. Уміння характеризують 

здатність учня на основі засвоєних знань виконувати певні види діяльності 

використовувати раніше набутий досвід. 

У процесі пізнання математичних об’єктів формуються розумові й прак- 

тичні уміння. Державним стандартом початкової загальної освіти перед- 

бачено опанування учнями, наприклад, такими розумовими уміннями: ви- 

значати кількість одиниць кожного розряду; усно виконувати обчислення в 

межах ста; знаходити значення числових виразів; перевіряти правильність 

виконаних арифметичних дій; використовувати закони і властивості ариф- 

метичних дій під час обчислень; розв’язувати рівняння з однією змінною та 

ін. До практичних умінь віднесено такі: записувати й читати числа у межах 

мільйона; письмово виконувати арифметичні дії в межах мільйона, ділити з 

остачею; будувати прямокутний трикутник, прямокутник (квадрат) за 

вказаними довжинами сторін; вимірювати часові проміжки за допомогою 

годинника та ін. 

Прості уміння за умови достатнього вправляння трансформуються у 

навички діяльності - здатність виконувати певні дії автоматично, без 



покрокового контролю. Так, у початковому курсі математики формуються 

навички порядкової лічби чисел; додавання у межах 10, яке базується на 

знанні складу числа; виконання табличного множення; скороченого запису 

одиниць вимірювання величин та ін. 

Кожен зі схарактеризованих компонентів структури компетенції 

відображений у її змісті та назві. Наприклад, у новій редакції Державного 

стандарту за галуззю «Математика» ми подавали предметні компетенції 

таким чином, «визначати периметр многокутника і площу фігури, 

застосовувати формули під час обчислення периметра й площі 

прямокутника», «моделювати 

відношення різницевого і кратного порівняння чисел»; «називати, 

читати, записувати, порівнювати числа у межах мільйона на основі десяткової 

системи числення» та ін.[4]. Таким чином ураховувався комплексний 

характер компетенцій. 

Оволодіння учнями предметними математичними компетенціями є 

основою формування математичної компетентності. 

За вихідну позицію візьмемо визначення компетентності як якості 

особистості учня, його здатності реалізовувати культуровідповідні види діяль- 

ності [3]. Це цілісне особистісне утворення, для якого характерне 

індивідуальне «забарвлення». Компетентність виявляється в конкретних 

життєвих ситуаціях як здатність учня адекватно реагувати на реальність, що 

пояснює її багатофункціональний і багатопредметний характер. 

Поняття «математична компетентність» на сучасному етапі розвитку 

педагогіки визначається і як ключова, і як предметна. Так, Європейська до- 

відкова система рекомендує розглядати математичну компетентність 

рівнозначно з базовими компетентностями у галузі науки і техніки як 

ключову. 

У її документі «Ключові компетентності для навчання впродовж життя» 

подається таке визначення: 

«Математична компетентність — це здатність застосовувати 

додавання, віднімання, множення, ділення та пропорції в усних та 

письмових обчисленнях у повсякденних ситуаціях... Математична 

компетентність включає — різною мірою - здатність і бажання використо- 



вувати математичні способи мислення (логічне та просторове) та викладу 

(формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми) [ 

 

 
Математичну компетентність відносять до ключових також деякі 

російські вчені. Зокрема, Г. Селевко називає її «ключовою 

суперкомпетентністю» й визначає як «уміння працювати з числом, 

числовою інформацією - володіння математичними уміннями» 

Запровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний 

процес зумовило доопрацювання змісту початкової математичної освіти. У 

зв’язку з цим метою і результатом навчання визначено математичну 

компетентність як предметну. Нині до такої думки схиляється дедалі більше 

дослідників теорії і практики початкової школи. 

Узгоджене бачення цієї дефініції, сформоване співробітниками 

лабораторії початкової освіти, подано у проекті нової редакції Державного 

стандарту початкової загальної освіти. У документі зазначається, що 

предметну математичну компетентність слід розуміти як здатність учня 

створювати математичні моделі процесів навколишньої дійсності, 

використовувати досвід математичної діяльності для розв’язування 

навчально-пізнавальних і практично орієнтованих задач. Іншими словами, це 

спроможність учня в конкретних життєвих обставинах актуалізувати, 

інтегрувати й застосувати до розв’язування проблеми досвід, набутий у 

процесі навчання математики. 

 

 
Математична компетентність, як і будь-яка інша, має особистісно- 

діяльнісне вираження. 

можна вирізнити такі аспекти вияву компетентності: 
 

• мотиваційний, що охоплює цілі - результати, на досягнення яких спря- 

мована діяльність, і мотиви, що спонукають до діяльності; 

• когнітивний, який виявляється у володінні учнем предметним змістом; 

 

• операційно-діяльнісний, представлений досвідом застосування мате- 

матичних знань,умінь і навичок; 



• рефлексивний, виражений здатністю учня здійснювати самоконтроль, 

самоаналіз і самооцінювання математичної діяльності. 

Означені аспекти характеризують структуру й водночас критерії сфор- 

мованості предметної математичної компетентності. 

 

 
Математична компетенція і компетентність великою мірою визначають 

якість математичної освіти. 

Компетенцію можна розглядати як «повноваження» учня 

застосовувати досвід математичної діяльності, а компетентність, як 

відповідність таким «повноваженням», успішність у досягненні цілей 

навчання. 

Оскільки компетентність особистості формується впродовж тривалого 

часу (навіть протягом життя), то в контексті початкового навчання парто 

говорити про базові аспекти математичної компетентності. Рівень їх 

зформованості визначається шляхом оцінювання рівня засвоєння відповідних 

предметних і загальнопредметних умінь. 

Проведений аналіз наукових публікацій (О. Леонтьєв, А. Тихоненко, О. 

Трофименко та ін.) дав можливість об’єднати уміння та способи діяльності, 

які формуються у процесі навчання математики, у групи умінь, необхідних у 

повсякденному житті, а саме: 

 

 
• здійснювати обчислення; 

 

• користуватися інформацією, поданою в різних формах; 

• аналізувати, синтезувати, узагальнювати дані; 

 

• визначати довжини, площі, об’єми реальних об’єктів. 

Згідно з цим переліком виокремимо відповідні складники 

математичної компетенції - обчислювальну, інформаційно-графічну, 

логічну, геометричну. 

Це свого роду внутрішній ресурс предметної математичної 

компетентності. Оволодіння учнями названими складниками компетенції у 



системі забезпечує формування у них предметної математичної 

компетентності як цілісного особистісного утворення. 

Метою та результатом формування обчислювального складника 

математичної компетентності постає готовність учня застосовувати 

обчислювальні вміння та навички у практичних ситуаціях. 

В основі обчислювального складника компетентності перебувають зна- 

ння про способи обчислення, обчислювальні вміння й навички. 

Знання, які засвоюють учні у процесі навчання обчислювань, 

утворюють поняття числа, сутність арифметичних дій додавання, 

віднімання, множення, ділення та їх властивостей, способи дій із 

числами (обчислювальні прийоми). Засвоєні знання є передумовою 

оволодіння учнями обчислювальною діяльністю, яка виявляється у 

відповідних уміннях і навичках. 

У змісті початкової математичної освіти до них, зокрема, відносять: 
 

- вміння порівнювати числа, виконувати арифметичні дії з ними; 
- знаходити значення числових виразів; 
- визначати невідомий компонент арифметичної дії; 
- перевіряти правильність результатів арифметичних дій на підставі їх 

взаємозв’язку; 
- моделювати відношення різницевого і кратного порівняння чисел; 
- порівнювати значення однойменних величин і виконувати дії з ними 

та ін.; 
- навички усних обчислень у межах ста та обчислень, які грунтуються 

на принципах десяткової системи числення; 
- письмового виконання арифметичних дій у межах мільйона, ділення 

з остачею тощо. 
Про сформованість означеного складника математичної 

компетентності свідчить здатність учня у життєвих обставинах, що 

потребують обчислення, найшвидше одержати правильний результат 

шляхом оперування різними знаннями і застосування зручного для 

конкретної ситуації обчислювального прийому. Такий результат досягається 

завдяки набуттю учнем досвіду обчислювальної діяльності в навчальних 

умовах, близьких до реального життя дитини. 

Одним із необхідних компонентів ефективної реалізації 

обчислювальної діяльності є її рефлексія, що виявляється у здатності учня 



виконувати самоконтроль - самостійну перевірку, оцінювання й коригування 

обчислень. Рефлексивний компонент характеризується усвідомленням учнем 

свого математичного потенціалу, прагненням опанувати новими, 

складнішими або раціональними прийомами обчислень, необхідних для 

розв'язання проблем засобами математики. 

До інформаційно-графічного складника віднесемо характеристики 

особистості учня, пов’язані зі здатністю оперувати знаковими й символічними 

засобами. 

У його основі перебувають знання про найпростіші способи подання 

інформації, уміння користуватися знаковою та графічною інформацією для 

створення моделей об’єктів і процесів, схем розв'язування навчально- 

пізнавальних і практично орієнтованих задач. У змісті навчання математики 

до них віднесено, зокрема, уміння читати й записувати числа, подавати 

величини в різних одиницях виміру; знаходити, аналізувати, порівнювати 

інформацію, наведену в таблицях, схемах, на діаграмах, читати й записувати 

вирази зі змінними, відшукувати їх значення, користуватися годинником і 

календарем як засобами вимірювання часу тощо. 

Означені результати найповніше представлені в Державному стандарті 

й програмі з математики в окремій змістовій лінії - «Робота з даними». Осно- 

вними завданнями її реалізації є ознайомлення молодших школярів на прак- 

тичному рівні зі способами подання інформації; навчання читати і розуміти, 

знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в різний спосіб, 

використовувати дані для розв’язування навчальних і життєвих проблем. 

Логічний складник компетентності забезпечується здатністю учня ви- 

конувати логічні операції у процесі розв’язування сюжетних задач, рівнянь, 

ребусів, головоломок; розрізняти істинні й хибні твердження; розв’язувати 

задачі з логічним навантаженням; описувати ситуації в навколишньому світі 

за допомогою взаємопов’язаних величин; працювати з множинами тощо. 

Геометричний складник виявляється у володінні просторовою уявою, 

просторовими відношеннями (Визначати місцезнаходження об’єкта на 

площині й у просторі, розкладати і переміщувати предмети на площині), 

вимірювальними (визначати довжини об’єктів навколишньої дійсності, ви- 

значати площу геометричної фігури) та конструкторськими вміннями і на- 

вичками (зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати 



прямокутники, конструювати геометричні фігури з інших фігур, розбивати 

фігуру на частини). 

 
 
 

 
2. Сутність логічного і геометричного складників математичної 

компетентності учня 
 
 

Нині геометричні знання у людській діяльності набувають особливої 

значущості, спектр їх застосування широкий — хімія, фізика, астрономія, 

географія, архітектура, будівництво, мистецтво тощо. Курс геометрії, який 

вивчається в основній і середніх ланках школи, закладає міцні підвалини для 

подальшого професійного становлення спеціалістів, які пов’язуватимуть свою 

діяльність із застосуванням геометрії. Необхідні елементарні геометричні 

вміння і навики і для розв’язання побутових задач. 

Основу геометричної складової математичної компетентності 

утворюють уміння орієнтуватися в просторі, вимірювальні й 

конструкторські вміння, здатність застосовувати ці вміння у життєвих си- 

туаціях. 

 

 
У початковій школі геометрія вивчається як пропедевтичний курс. 

Метою оволодіння молодшими школярами елементами геометрії є 

підготовка їх до вивчення систематичного курсу в основній школі, здатності 

використовувати набуті знання і вміння під час вивчення інших предметів 

та для вирішення життєвих завдань. 

 

 
Аналіз програми з математики для початкової школи показав, що 

учень початкової школи має опанувати такими предметними 

геометричними вміннями (компетенціями): 

• визначати місцезнаходження об’єкта на площині й у просторі; 

 

• розміщувати і переміщувати предмети на площині та в просторі; 

 

• впізнавати навколишні предмети (об’єкти) за описом їх форми; 



• впізнавати геометричні фігури за їх описом; 

 

• визначати форму об’єкта; 

• визначати вид фігури; 

 

• описувати фігуру (визначати істотні ознаки); 

• вибирати, класифікувати, впорядковувати фігури за заданими ознаками; 

 

• будувати фігури (відрізок, прямокутник, коло); 

 

• конструювати нові фігури з відомих фігур; 

• визначати довжину, площу об’єкта; 

 

• порівнювати предмети за розміром різними способами. 

Визначені уміння - необхідна, але недостатня умова оволодіння учнем 

предметною компетентністю з геометрії. Йому потрібна ще здатність мобі- 

лізувати ці вміння в потрібний момент. Якраз на формування цього якісного 

утворення особистості й має спрямовуватися сучасний освітній процес. 

• користуватися креслярськими інструментами (лінійка, циркуль, кутник); 

 

Саме потреба в оновленні освітнього процесу зумовила внесення змін 

у Державний стандарт початкової загальної освіти. На відміну від 

попередньої редакції у новому документі вимоги до результатів навчання 

сформульовані з урахуванням компетентнісного підходу до оцінювання 

знань, зокрема вимоги до змістової лінії «Просторові відношення. 

Геометричні фігури» мають такий вигляд: «визначати істотні ознаки 

геометричних фігур; називати елементи многокутників, кола та круга; 

зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати 

прямокутники; позначати геометричні фігури буквами латинського 

алфавіту; конструювати геометричні фігури і інших фігур; розбивати 

фігуру на частини». 

 
 
 

 
базис логічної компетентності випускника початкової школи: 



• володіння мінімальним переліком понять і законів логіки, необхідних 

йому для подальшого навчання, міжособистісних стосунків у соціумі іі 

розв’язання проблем, які виникають у житті; 

• грамотне виконання алгоритмічних інструкцій на математичній і 

нематематичній мові; 

• сформованість уявлення про особливості математичної мови й уміння 

оставляти її з рідною мовою; 

• аргументоване доведення своєї думки, здатність робити логічно об- 

грунтовані висновки; 

• вміння узагальнювати та встановлювати закономірності на підставі 

аналізу окремих прикладів; 

• вміння висувати припущення і розуміння необхідності їх перевірки; 

 

• володіння прийомами побудови й дослідження моделей під час 

розв’язування практико-орієнтованих задач; 

• чітке і точне висловлення свої думки. 

 

Ця конструкція логічного складника математичної компетентності міс- 

тить усі компоненти: когнітивний, діяльнісний і ціннісно-орієнтовний. 

 
 
 
 
 
 

3.Формування математичної компетентності молодших школярів у 

навчальному процесі 

 

 
Формування в учнів предметної математичної компетентності - акту- 

альна проблема педагогічної науки та практики. Це складний процес, який 

охоплює зміст навчання, методи, форми організації навчальної діяльності, 

засоби навчання. Поняття «формування» у педагогіці розглядається як 

цілеспрямований процес розвитку особистості або певних її якостей під 

впливом навчання і виховання (В. А. Сластьонін). 



В основу методики формування предметної математичної 

компетентності молодших школярів покладено такі дидактичні підходидо 

розроблення змісту та організації навчального процесу: 

• системний, який зумовлює поєднання теоретичних і практичних ком- 
понентів навчання математики; 

• культурологічний, що установлює сукупність предметних математичних, 
загальнонавчальних і загальнокультурних складових змісту з урахуванням 
закономірностей розвитку особистості молодшого школяра; 

• аксіологічний, котрий визначає ціннісні основи процесу навчання за 
домінування цінностей саморозвитку і самореалізації індивідуальності; 

• діяльнісний, згідно з яким математична діяльність організовується як 
засіб формування і розвитку суб’єктності дитини; 

• особистісно орієнтований, що сприяє особистісному зростанню учня, 
розвитку і реалізації його природного потенціалу; 

• компетентнісний — провідний підхід, який забезпечує формування в 
учня здатності актуалізувати, інтегрувати й застосовувати набутий досвід 
математичної діяльності для розв’язування навчально-пізнавальних і жит- 
тєвих проблем. 

Методика формування в учнів предметної компетентності спирається 

на низку дидактичних принципів, а саме: 

• гуманізму і дитиноцентризму - у процесі навчання математики вико- 
ристовується реалістичний навчальний матеріал, засвоєння якого відбува- 
тиметься в умовах поєднання розумових та емоційно-вольових сил дитини, 
урахування її інтересів як першорядного фактора розвитку; 

• цілісності картини світу — зміст і процес навчання забезпечують спо- 
стереження та усвідомлення учнем різноманітних зв’язків між об’єктами 

навколишньої   дійсності,  а також передбачають розгляд реальних 

ситуацій, використання міжпредметної змістової інформації; 

• наступності та перспективності — опора на пройдене, використання й 
подальший розвиток досвіду математичної діяльності учня, де кожна ланка 
навчального змісту перспективно націлена на вимоги наступної; 

• неперервного розвитку особистості учня - до змісту на рівні навчального 
матеріалу внесені ситуації з навколишнього життя, які є джерелом аналізу і 
набуття школярем особистісного досвіду; 

• доступності й наочності — навчальні теми розгортаються на доступному 
для сприймання молодшим школярем рівні, зміст розвивається від розгляду 
конкретного випадку до розуміння загальних закономірностей, від 



розкритоїзакономірності до способу розв’язування конкретної задачі в 
умовах наочного навчання; 
• урахування індивідуальних можливостей різнорівневе представлення 
елементів знань і способів виконання навчальних дій, забезпечення 
можливості для учня обирати завдання відповідно до своїх пізнавальних 
інтересів і потреб; 

• здоров язбереження — віковідповідне дозування навчального 
матеріалу, чергування видів і форм діяльності. 

 

Формування в учнів початкових математичних знань і способів діяль- 

ності, їх практичне застосування ґрунтуються на засвоєних у передшкільний 

період математичних уявленнях, які на елементарному рівні відображають 

ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу. 

 

 
У першокласників формують уявлення про натуральне число. Цей 

процес здійснюється на основі оперування множинами предметів, у тому 

числі геометричних фігур, вимірювання величин. 

 

 
Саме тому навчання математики запропоновано розпочинати з 

ознайомлення з геометричними фігурами - точкою, прямою, променем, 

відрізком, ламаною, многокутником. 

 

 
Учні визначають їхні ознаки та властивості, перелічують їх. 

 

Лічба розглядається як встановлення взаємно однозначної 

відповідності між елементами заданої кінцевої множини та числами - 

елементами початкового відрізку натурального ряду. На підставі вивчення 

натуральної послідовності розкривають кількісне й порядкове значення 

натуральних чисел. 

 

 
Як і в дошкільному навчанні, першокласники оперують предметними 

множинами. Водночас відповідний матеріал набуває подальшого розвитку. 

- В учнів формують поняття про множину як сукупність об’єктів; 



- про підмножину як частину множини; 
- суть дії додавання розкривається як практична операція 

об’єднання множин без спільних елементів, а віднімання - як ви- 
лучення підмножини з множини. 

Таким чином, вже на початку навчального року в 1 -му класі 

закладають основи подальшого навчання математики - теоретико- 

множинну теорію. Число розглядається як кількісна характеристика класу 

скінченних еквівалентних множин. Число «нуль» подається як кількісна 

характеристика порожньої множини. 

Під час вивчення базової теми 1-го класу — «Табличне додавання і від- 

німання чисел у межах 10» - нами акцентовано увагу не лише на засвоєнні 

учнями таблиць додавання й віднімання чисел без переходу через розряд, а 

й на формуванні прийомів обчислення. Навчальний матеріал розподіляється 

таким чином, що протягом першого семестру здійснюється узагальнення й 

систематизація, поглиблення знань та вмінь, засвоєних учнями у перед- 

шкільний період. Тривалість цього періоду пояснюється неоднаковими стар- 

товими можливостями дітей: одні з них добре підготовлені до школи - вони 

будуть розвивати свою логіко-математичну компетентність; інші мають певні 

прогалини — за цей час вони надолужуватимуть матеріал. 

Новий матеріал цієї теми охоплює додавання і віднімання чисел 2-5 

частинами; додавання чисел другої п’ятірки на підставі переставного закону 

додавання; віднімання чисел другої п’ятірки на основі взаємозв’язку між 

діями додавання і віднімання. Відповідно учні не лише засвоюють табличні 

результати, а й оволодівають обчислювальними вміннями та навичками як 

основи обчислювального складника математичної компетентності. 

У процесі вивчення таблиць додавання і віднімання в межах 10 зверта- 

ють увагу на характер зміни суми залежно від зміни одного з доданків та на 

характер зміни різниці залежно від зміни зменшуваного. Таблиці додавання і 

віднімання - це слушний матеріал для спостереження та подальших 

висновків щодо зміни результату залежно від зміни одного з компонентів 

при сталому другому. Пов’язані із цим знання і вміння важливі для пропе- 

девтики функціональної залежності, розвитку логічного мислення дитини, 

формування основ математичної компетентності. 



Лекція 10 

Тема:Методика формування в учнів початкової школи соціальної, 

природознавчоїта здоров’язбережувальної компетентності 

Мета лекції: 
дидактична: ознайомитися із структурою та змістом соціальної, 

природознавчої, здоров’язбережувальної компетентності; засвоїти методику 

формуваннясоціальної, природознавчої, здоров’язбережувальної 

компетентності молодших школярів. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Структура і зміст соціальної компетентності. 

2. Структура і зміст природознавчої компетентності. 

3. Структура і змістздоров’язбережувальної компетентності. 

 

 
Структура і зміст природознавчої компетентності 

 

Проблема формування природознавчої компетентності учнів у сучасних 

умовах життєдіяльності набуває особливої актуальності. Навчання приро- 

дознавства спонукає до переосмислення відносин у системі «природа - 

людина — суспільство» й пошуку шляхів їх гармонізації. У просуванні до 

високотехнологічного інформаційного суспільства людина повинна мати 

певний рівень освіченості, культури та свідомості. 

Проблема формування компетентності молодших школярів актуалізу- 

валася із запровадженням нової редакції Державного стандарту початкової 

загальної освіти (2012 р.). Цілі та завдання кожної освітньої галузі спрямо- 

вують педагогів на досягнення принципово нового результату навчання - 

сформованих ключових і предметних компетентностей. 

Початкова школа — найважливіший етап становлення особистості, 

формування природознавчої компетентності, пізнавального, емоційного і 

практичного ставлення до природного і соціального оточення, інтенсивного 

накопичення знань про навколишній світ. Молодший шкільний вік - най- 

сприятливіший період взаємодії дитини з природою. 

Природознавство становить фундамент наукового світорозуміння, 

оскільки є системою знань про природу, виявляє структуру світобудови і піз- 

нає фундаментальні закони природи, які характеризують загальну сучасну 

наукову картину світу (К. Ж. Гуз). Природознавство як навчальний інтегро- 



ваний предмет утворює систему уявлень і понять, відібраних із різних при- 

родничих наук на підставі ідеї розкриття цілісності природи з урахуванням 

міжпредметних зв язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із 

природознавчими курсами. 

Навчання природознавства у початковій школі спрямовано на 

реалізацію таких специфічно-предметних завдань: 

• формування природничих знань: уявлень і понять про предмети та 

явища природи, взаємозв’язки й залежності між ними, місце людини в 

природі й суспільстві; 

• формування уявлення чи поняття та уміння про спеціальні методи 

дослідження природи; 

• розвиток умінь спостерігати, розрізняти, порівнювати, доводити су- 

дження, характеризувати, аналізувати, узагальнювати об’єкти 

навколишнього світу; 

• уміння міркувати, розв’язувати творчі завдання природничого 

змісту; 

• виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до навколиш- 

нього світу, екологічної та духовно-моральної культури, патріотичних 

почуттів; потреби брати участь у творчій діяльності в природі й 

суспільстві, берегти навколишній світ. 

Основною метою предмета природознавства в оновлених нормативних 

документах для початкової ланки освіти визначено формування предметної 

природознавчої компетентності. Ця мета досягається шляхом засвоєння 

учнями системи інтегрованих завдань про природу і людину, основ екологіч- 

них знань, опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної 

діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. 

Предметна природознавча компетентність - це характеристика індивіда, 

якій властива здатність ефективно розв’язувати завдання, що виникають у 

процесі взаємодії людини з навколишнім середовищем. Природознавчу 

компетенцію молодшого школяра слід розглядати як певну вимогу до рівня 

сформованості інтегрованих здібностей молодших школярів у взаємодії з 

навколишнім світом, який визначається за якістю отриманого результату 

діяльності. 

Складниками предметної природознавчої компетентності є: 

• загальнокультурний — здатність пізнавати навколишній світ, орієнту- 

ватися в ньому, ціннісне осмислення природи, дбайливе ставлення до куль- 

турно-історичної та природничої спадщини нашої держави, осмислення 

духовно-моральних основ життя людини і людства, наукової картини світу; 

• навчально-пізнавальний — функціональна грамотність учнів, що ви- 

являється у здатності організовувати самостійно пізнавальну діяльність, 

плануванні та цілепокладанні, аналізу, рефлексії, адекватній самооцінці, 

вмінні переносити знання з однієї галузі знань в іншу, застосовувати їх на 

практиці (Т. М. Байбара); 



• інформаційний - вміння працювати з різними джерелами інформації, 

аналізувати, систематизувати знання, формулювати висновки, узагальню- 

вати, зберігати і передавати інформацію, отриману з різних інформаційних 

джерел; 

• соціально-громадянський - практичні вміння стосовно екологічного 

моніторингу, володіння навичками вивчення і сприяння розв'язанню еколо- 

гічних проблем, здатність приймати рішення, відповідальність за результат 

власної діяльності; 

• комунікативний — уміння чути й слухати одне одного, приймати іншу 

позицію або переконувати співрозмовника в правильності власної думки, 

бути контактним у різних соціальних ситуаціях, працювати в команді для 

досягнення загального результату; 

• особистісного зросту і розвитку — здатність удосконалювати осо- 

бистіші якості, володіння способами фізичного, духовного та інтелекту- 

ального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки, турбота 

про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування внутрішньої екологічної 

культури, а також комплексу якостей, пов’язаних з основами безпечної жит- 

тєдіяльності, вміння вибирати цільові та смислові настанови для своїх дій і 

вчинків, що визначають програму життєдіяльності загалом; 

• екологічний- здатність системно застосовувати екологічні знання і 

метапредметні вміння для самостійної та колективної діяльності у процесі 

виконання особистісних і соціально значущих завдань, пов’язаних із еко- 

логічно доцільним способом життя. 

У навчанні природознавства крім специфічно предметних завдань реа- 

лізуються загальнопредметні або надпредметні. Теоретичного й практичного 

опрацювання потребує проблема формування ключової компетентності 

«уміння учнів самостійно вчитися». 

 

Компонентний склад соціальної компетентності молодших школярів 

Компоненти соціальної 

компетентності 

Характеристика змісту компонентів соціальної 

компетентності 

Пізнавальний Знання, уявлення. Поняття про людину як частину 

природи і суспільства; ознаки, за якими відрізняють 

людину від тварини (мислення, мова, праця); 

залежність успіху від наполегливості й старанності. 

Про вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, 

працьовитість) у конкретних життєвих ситуаціях. 

Обов’язки в сім’ї. 

Правила поведінки в громадських місцях; про 

культуру стосунків; уявлення про символіку дер- 

жави; доступні для розуміння права і обов’язки 

громадян. 

Про Україну як європейську державу. Різноманіт- 

ність народів у світі. Приклади внеску українців у 



 світову науку, культуру, спорт 

Поведінковий Бере участь у колективних справах. 

Дотримується правил поведінки у громадському 

транспорті, кінотеатрі, бібліотеці, шкільних при- 

міщеннях. 

Володіє навичками поводження в урочистих си- 

туаціях і пам’ятних місцях; приділяє увагу своїй 

зовнішності; вживає доречно слова етикету; уміє 

поводитися в гостях, ситуаціях спілкування з до- 

рослими і ровесниками; моделює ситуації пози- 

тивних вчинків 

Ціннісно-особистісний Прагне до акуратності, розрізняє вчинки (хороші- 

погані), дає оцінку власним; наводить приклади 

успіху людини залежно від поведінки, ввічливого 

поводження, доброти, працьовитості, прагне до 

вироблення цих якостей у себе; виявляє патріотичні 

почуття, шанобливе ставлення до символів дер- 

жави; міркує на тему правопорушень, обгрунтовує 

необхідність відповідати за свої вичинки; встанов- 

лює взаємозв’язки між вчинком і наслідком, пору- 

шенням прав і відповідальністю 

Діяльнісію-рефлексив- 

ний 

Володіє прийомами планування робочого часу, тре- 

нування уваги, зосередженості, запам’ятовування; 

демонструє раціональні прийоми виконання до- 

машніх справ, що сприяють досягнення успіху. 

Бере участь у колективних справах. Моделює кон- 

кретні ситуації поведінки, аналізує переваги і не- 

доліки конкретних вчинків. 

Виявляє інтерес до пізнання та збереження традицій 

своєї сім’ї, свого краю і країни загалом. 

Уміє встановлювати соціальні взаємозв’язки між 

людьми у процесі виконання соціальних ролей 

Як бачимо, пізнавальний компонент містить знання, уявлення, поняття, 

які охоплюють програмовим змістом предмета «Я у світі», стосуються 



кожної зі змістових ліній і відображені у державних вимогах до навчальних 

досягнень. 

Поведінковий компонент є системотвірним, він відображає рівень со- 

ціальної компетентності як ключової і предметної. 

Ціннісно-особистісни й компонент розкриває розуміння дій та поведінки 

інших учасників взаємодії, передбачає вироблення ставлення до того, що 

відбувається присвоєння зразків поведінки в соціальному контексті. 

Суспільствознавча освітня галузь передбачає створення в учнів елемен- 

тарної бази для опанування ними різних видів соціального досвіду, розвитку 

вмінь правильного ставлення і користування системою цінностей суспіль- 

ства, усвідомлення правових норм, традицій, культурних і статево-рольових 

стандартів поведінки. 

Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його со- 

ціальної і життєвої компетентностей через поетапне засвоєння різних видів 

соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні й 

національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику 

прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей 

культур, традицій, різних поглядів. 

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань: 
• формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей 

молодших школярів у їх ставленні до природи, суспільства, інших людей і 

самих себе, а також найважливіших людських якостей, необхідних у 

власному житті, різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими 

істотами; 

• виховання гуманної соціально активної особистості, яка усвідомлює 

належність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного 

середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усві- 

домлювати переваги чеснот, норм, настанов та якостей, притаманних гро- 

мадянинові демократичного суспільства; 

• оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відпо- 

відають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби 

громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми; 

• розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через 

активне спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду 

комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання та 

солідарності з іншими людьми; 

• формування основ споживчої культури, уміння самостійно прийняти 

рішення щодо власної поведінки. 

У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про 

ціліснсть світу; природне і соціальне оточення як середовище 

життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; 

засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, котрі 

відображають основні властивості й закономірності реального світу, 

розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід. 



Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприйман- 

ня і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, націо- 

нально-культурних традицій українського народу. Він враховує наступно- 

перспективні зв’язки між довкіллям і основною ланкою школи. 

Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, 

що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам’яті, 

самостійності, активності, а також особистісні компоненти, які забезпечують 

ставлення учнів до знань, що набуваються, створюють міжсуб’єктність 

спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявля- 

ються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом 

мотивації їхнього навчання. Проектування змісту курсу «Я у світі» 

ґрунтується на реалізації принципів, які уточнюють теоретичні вихідні 

положення для добору змісту в зв’язку з віковими можливостями молодших 

школярів. Це передусім принципи світоглядної освіти: людиноцентризму, 

системності й цілісності, синтетичності, відкритості, плюралізму думок і 

свободи вибору, поєднання локального і глобального, гармонізації стосунків, 

стимулювання розвитку й саморозвитку особистості. 

 

Структура і зміст здоров’язбережувальної компетентності 

 

Діти — майбутнє нашої держави. Навчити їх берегти і зміцнювати 

власне здоров’я, забезпечити їхню активність у цьому - одне з важливих 

завдань сучасної школи. 

Про пріоритетність оздоровчої функції школи стверджував В. О. Сухом- 

линський. Видатний учений зазначав, що від життєрадості, бадьорості дітей 

залежать їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, 

віра у свої сили. 

Увага до оздоровчої функції сучасної школи зумовлена негативними 

тенденціями, якими характеризується стан здоров’я учнів у нашій країні 

(соціально-економічні умови, низький рівень культури здоров’я в сім’ї, 

дорожньо-транспортні пригоди тощо). 

Оздоровча функція шкільної освіти закріплена на законодавчому рівні, 

(окрема, в Законі України «Про загальну середню освіту» (1999 р.) зазна- 

чається, що загальноосвітній навчальний заклад забезпечує нешкідливі умови 

навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку і зміцнення здоров я, 

формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

Реалізувати ці завдання можна через запровадження компетентнісного 

підходу в навчанні основ здоров’я, який передбачає сформованість у мо- 

ішдших школярів здоров ’язбережувальної компетентності. 

Здоров’язбережувальна компетентність формується на засадах змісту 

предмета «Основи здоров’я» і передбачає оволодіння учнями відповідними 

предметними компетенціями, означеними Державним стандартом загальної 

початкової освіти. У навчальних програмах вони представлені в державних 

вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 



Предметну компетенцію С. Е. Трубачев характеризує як сукупність 

знань, умінь та характерних рис у межах предмета, що дає можливість осо- 

бистості виконувати певні дії через власне ставлення. 

Компетенція не зводиться ні до знань, ні до умінь, ні до навичок [8, с.30]. 

Учений наголошує, що слід розрізняти уміння і компетенцію. Уміння - 

це дія в конкретній ситуації (однак тільки уміння можна спостерігати). Ком- 

петенція - характеристика, яку можна виявити, спостерігаючи за уміннями 

(діями). 

С. П. Бондар зазначає, що компетенція не може бути визначена через 

певну суму знань і умінь, оскільки істотна роль у її засвоєнні належить 

обставинам. Щоб виявилася компетенція, необхідно звернути увагу на 

конкретну ситуацію, у якій вона реалізується. Отже, компетенція поєднує 

мобілізацію знань, умінь і поведінкових ситуацій, налаштованих на умови 

конкретної діяльності [4, с. 8]. 

У своєму дослідженні ми використовуємо визначення компетенції С. П. 

Бондар, яка зауважує, що компетенції - це здатність розв’язувати проблеми, 

які забезпечуються не лише володінням готовою інформацією, а й 

інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів [4, с.9]. 

Кожна предметна компетенція, як зазначає Т. М. Байбара, має комплек- 

сний характер, до її структури входять: 

а) об’єкти реальної дійсності; 
б) соціально значущі знання, уміння, навички і способи діяльності щодо 

об’єкта; 

в) особиста значущість компетенції для учня [2, с.55]. 

Здоров’язбережувальні компетенції у навчально-виховному процесі 

основ здоров’я відображають соціальне замовлення щодо рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 1-4-х класів; становлять характеристики 

якості підготовки учнів початкової школи; формують досвід 

здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів; пов’язують тео- 

ретичні знання з їх практичним застосуванням. 

Здоров’язбережувальна компетенція є суспільною нормою, вимогою, яка 

стає характеристикою особистості учня в процесі засвоєння навчального 

матеріалу, перетворюючись в його компетентність. 

Українські вчені Н. М. Бібік, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, О. І. 

Пометун, 

О. Я. Савченко та ін. на підставі вивчення авторського досвіду і потреб 

розвитку української школи визначили сукупність ключових 

компетентностей. До цього переліку ними внесено й здоров’язбережувальну 

компетентність, яка є однією зі складових загальнонавчальої компетентності 

молодших школярів. 

У нашому дослідження здоров’язбережувальну компетентність ми роз- 

глядаємо як предметну. Науковці (Н. М. Бібік, С. П. Бондар, О. В. Овчарук, 

О.І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Ц. Трубачева та ін.) визначають, що кожна 

компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь, 



навичок, емоцій, цінностей, ставлень, поведінкових компонентів - усього 

того, що можна реалізувати у навчально-виховному процесі. Спираючись на 

це, ми виокремили складники здоров’язбережувальної компетентності як 

предметної: 

• знання (у формі фактів, уявлень і понять) про здоров’я, його складові; 

здоровий і безпечний спосіб життя; 

• способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної діяльності 

(розумові й практичні уміння і навички); 

• досвід здоров’язбережувальної і навчально-пізнавальної діяльності 

(уміння застосовувати набуті знання, способи діяльності в ситуаціях, які 

реалізуються на програмовому змісті та в конкретних життєвих ситуаціях); 

• особистісно-ціннісні ставлення, що самостійно реалізуються учнем в 

умовах, передбачених програмою та в конкретних життєвих і навчальних 

ситуаціях; 

• мотивація учнів до здорового і безпечного способу життя (удосконалені 

ш й творення фізичного, соціального, психічного і духовного складників 

здоров’я; активна протидія чинникам ризику з метою підвищення рівня 

власної безпеки). 

сутність поняття «здоров’язбережувальна компетентність» і 

запропоновано таке його визначення: уміння учня застосовувати в дієво- 

практичній формі знання, способи здоров’язбережувальної й навчальної 

діяльності, ціннісні ставлення до власного здоров ’я в умовах, 

передбачених програмою та реальних конкретних життєвих і 

навчальних ситуаціях. 

Отже, здоров’язбережувальна компетентність як предметна є 

особистісним утворенням, яке Грунтується на знаннях, уміннях, навичках, 

цінностях, ставленнях до власного здоров’я, здорового і безпечного способу 

життя. 

Здоров’я - інтегроване утворення, в якому взаємодіють фізична, соціаль- 

на, психічна і духовна складові. Зміст предмета утворюють розділи: «Людина 

та її здоров’я», «Фізична складова здоров'я», «Соціальна складова здоров ’я», 

«Психічна та духовна складові здоров ’я». 
Зміст розділу «Людина та її здоров ’я» формує передумови для виро- 

блення в учнів активної мотивації до збереження й зміцнення здоров’я, а для 

педагогів - досліджувати й оцінювати стан здоров’я молодших школярів та 

резервів здоров’я у процесі навчально-пізнавальної діяльності. 

Інші розділи містять інформацію про складові здоров’я: 

• фізичну (закономірності й механізм формування фізичної складової 

здоров’я, навичок збереження, зміцнення й формування здоров’я); 

• соціальну (ознайомлення учнів із засадами соціальної адаптації, збере- 

ження та зміцнення здоров’я в різних сферах життєдіяльності); 

• психічну (основи спілкування, запобігання конфліктам та зменшення 

шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресових чинників); 



• духовну (сутність духовності як провідної засади здоров’я, зв’язок цієї 

складовоїз іншими, вплив духовного життя людини на життєвий вибір, 

різнобічний розвиток індивіда шляхом самовизначення, самопізнання, 

самовиховання). 



II. САМОПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ ПЕРШОГО ЗМІСТОВОГО 

МОДУЛЯ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ» 

 
 

2.1. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Зміст, мета і завдання курсу «Методика 

формування ключових та предметних компетентностей. 

Компетентнісний підхід в освіті.» 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із метою і завданнями навчальної дисципліни 

«Методика формування ключових та предметних компетентностей»; 

засвоїти зміст понять: «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція»; з’ясувати особливості становлення 

компетентнісного підходу в освіті: зарубіжний та вітчизняний досвід; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

2. Становлення компетентнісного підходу в освіті: зарубіжний та 

вітчизняний досвід. 

3. Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція». 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на зміст, мету і 

завдання курсу «Методика формування ключових та предметних 



компетентностей» та сутність компетентнісного підходу в початковій ланці 

освіти. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги  студентів  на  принципових  особливостях  понять:  «компетентність», 

«компетенція», «ключові  компетентності»,  «предметні 

компетентності»;розглядаються компоненти ключової компетентності 

«уміння вчитися». 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на складові 

діяльнісного та процесуального компонентів уміння вчитися; структуру і 

зміст предметних компетентностей в початковій школі;вміти застосовувати 

компетентнісний підхід на уроках в початкових класах з урахуванням 

індивідуальних особливостей молодших школярів; визначати умови 

стимулювання мотивації учіння. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №1. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Які зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

2. Назвіть основні стратегічні орієнтири міжнародної спільноти щодо 

розвитоку компетентнісного підходу. 

3. Які причини впровадження компетентнісного підходу у шкільному 

навчанні, і чому вони є інноваційним засобом його модернізації? 

4. Як визначають поняття компетентностей експерти країн 

Європейського Союзу? 

5. Назвіть чотири базові характеристики поняття компетентність. 

6. Які методи дослідження використовуються при вивченні вікового 

розвитку? 

7. Назвіть підходи зарубіжних вчених щодо визначення понять 

компетентнісного підходу? 



8. Що таке компетентнісний підхід? 

9.Перелік ключових компетентностей був визначений науковцями 

міжнародної спільноти на Лісабонській конференції? 

10. Як зазначає професор Единбурзького університету Д. Равен, 

компетентність це - ….? 

11. Назвіть основними компоненти в компетентнісній освіті. 

 
 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: компетентність, компетенція, 

компетентнісний підхід, ключові компетентності, предметні компетентності, 

компетентнісна освіта. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• В чому полягає сутність компетентнісного підходу в початковій ланці 

освіти? 

• зміст понять: «компетентність», «компетенція», «ключові 

компетентності», «предметні компетентності»; 

• Розкрийте історичний розвиток та становлення компетентнісного 

підходу в освіті: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

• Підходи Міжнародної комісії Ради Європи до визначення 

компетентнісного підходу. 

 

IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Підготуйте реферат відповідно до теми семінарського заняття (див. 

розділ: ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ). 

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 



1. Мета курсу «Методика формування ключових та предметних 

компетентностей» полягає в: 

А) формуванні в майбутніх вчителів здатності до порівняння концептуальних та 

теоретичних положень компетентнісного підходу в початковій ланці освіти. 

Б) формуванні в майбутніх вчителів здатності до аналізу компетентнісного підходу в 

галузі освіти. 

В) формуванні в майбутніх вчителів здатності до розробки та проведення уроків, 

відповідно до сучасних концептуальних положень освіти. 

Г) формуванні в майбутніх вчителів здатності до аналізу, співставлення, порівняння 

концептуальних та теоретичних положень компетентнісного підходу в початковій ланці 

освіти. 

 
2. Завдання курсу «Методика формування ключових та предметних 

компетентностей» можна розподілити на: 

А) практичні, пізнавальні, розвиваючі 

Б) теоретичні, практичні 

В) методичні, практичні, пізнавальні 

Г) методичні, практичні, пізнавальні, розвиваючі 

 
 

3. Практичні завдання курсу «Методика формування ключових та предметних 

компетентностей» мають на меті: 

А) розвиток в майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до аналітичного 

розуміння педагогічної діяльності. 

Б) дають змогу розкрити концептуальні та теоретичні положення компетентнісного 

підходу. 

В) узагальнити ключові та предметні компетентності початкової школи. 

Г) отримання знань про структуру і зміст основних педагогічних компетентностей. 

 
 

4. У Росії ідеї компетентнісно орієнтованої освіти є предметом наукового пошуку 

таких вчених як: 

А) В. Болотов, І. Зімняя, В. Краєвський, В. Сєріков, А. Хуторський 

Б) Г. Селевко, О. Ситник, А. Хуторський 



В) В. Болотов, І. Зімняя, В. Краєвський, О. Ситник 

Г) Г. Данилова, В. Болотов, І. Зімняя, А. Хуторський, О. Ситник 

 
 

5. Основними поняттями, якими оперують, звертаючись до питань 

компетентнісного підходу в освіті є: 

А) «компетенція»,«компетентність»,«компетентний» 

Б) «компетентності майбутнього фахівця» 

В) «ключові компетентності», «професійна компетентність» 

Г) всі відповіді правильні 
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8. Локшина. О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській 

освіті / О. І.Локшина // Реалізація європейського досвіду компетентнісного 

підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. - К.: 
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9. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво - 
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12. Швалб Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в 

освіті / Ю. М.Швалб // Реалізація європейського досвіду компетентнісного 

підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару / Ю. 

М.Швалб. - К.: Педагогічна думка, 2009. - С. 105-113. 

13. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи [Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - 

К.: К. І.С., 2004. - 112 с. - Режим доступу: Http://www. undp. org. ua/files/en 

33582maket competence eng ost. pdf. - (Серія «Бібліотека з освітньої 

політики»). 

 
2.2. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Професійна компетентність вчителя 

початкової школи 

Мета заняття: 

http://www/


 дидактична: ознайомитися із метою і завданнями формування  

педагогічної компетентностіта критеріями професійної компетентності 

вчителя початкової школи; засвоїти сутність, зміст та принципи 

педагогічної компетентності; з’ясувати модель та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної 

педагогічної діяльності. 

2. Мета і завдання формування педагогічної компетентності. 

3. Суть педагогічної компетентності. 

4. Зміст педагогічної компетентності. 

5. Принципи формування педагогічної компетентності. 

6. Модель педагогічної компетентності. 

7. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на мету і 

завдання формування педагогічної компетентності та критеріями 

професійної компетентності вчителя початкової школи, з’ясувати модель та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування  

уваги студентів на фундаментальних поняттях: «педагогічна майстерність», 

«педагогічні уміння», «професійна компетентність педагога», «педагогічна 

компетентність», «професійна компетентність»; детальніше розглядаються та 

розкриваються різні види педагогічної компетентності. 



При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на сутність, 

зміст та принципи педагогічної компетентності; функції педагогічної 

компетентності та принципів її формування; вміти реалізовувати процес 

формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №2. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Назіть основні підходи до оцінки професійної діяльності педагога в 

системі початкової освіти. 

2. Розкрийте критерії професійної компетентності вчителя початкової 

школи. 

3.Які показники професійної компетентності вчителя виокремліютья за 

особовим критерієм професійної компетентності? 

4.. Зазначте основні завдання формування педагогічної компетентності 

майбутнього фахівця початкової освіти. 

5. Вкажіть основні структурні елементи педагогічної компетентності. 

6. До функцій педагогічної компетентності належать… 

7. Навіть на основі яких принципів відбувається формування 

педагогічної компетентності. 

8. Які види компетентностей визначають сучасні дослідники? 

 
 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: професійна компетентність, 

професійна компетентність педагога, педагогічна компетентність, 

компетенції, пізнавально-інтелектуальна компетенція, діагностична 

компетенція, прогностична компетенція, інформаційна компетенція., 

організаторська компетенція, оцінно-контрольна компетенція, стимулююча 

компетенція, психологічна компетенція, аналітична компетенція, 

громадянська компетенція, соціальна компетенція, комунікативна 



компетенція, рефлективна компетенція, методична компетенція, компетенція 

творчості, дослідницька компетенція, педагогічна майстерність, педагогічні 

уміння. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Дайте характеристику теоретичної готовності вчителя через наявність у 

педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а також 

рефлексивних умінь. 

• Вкажіть чинники та шляхи формування критеріїв професійної 

компетентності вчителя початкових класів. 

 

IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Створити «Індивідуальний творчий проект» з презентацією. На базі 

університету розкрити основні засоби, способи та шлях формування 

професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Вищим виявом професіоналізму учителя виступає його педагогічна культура, 

яка включає в себе такі основні компоненти: 

А) наукова ерудиція, педагогічна етика, наукова організація праці. 

Б) загальна і національна культура, культура мовлення. 

В) педагогічні здібності, культура спілкування, прагнення до самовдосконалення. 

Г) педагогічна майстерність, духовне багатство. 

 
2. До елементів педагогічної майстерності належить: 

А) професійна компетентність, педагогічна техніка, педагогічна етика. 

Б) гуманістична спрямованість діяльності педагога, педагогічна майстерність, 

культура мовлення, педагогічні здібності, педагогічна етика. 

В) гуманістична спрямованість діяльності педагога,професійна компетентність, 

педагогічна техніка, педагогічні здібності 



Г) гуманістична спрямованість діяльності педагога 

 
 

3.Метою формування педагогічної компетентності є: 

А) активізувати формування ключових компетенцій майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Б) забезпечення належної професійної підготовки випускника в умовах ступеневої 

освіти та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. 

В) формувати професійну мобільність студентів; формувати соціальну активність на 

основі особистісних якості та соціальних умінь особистості. 

Г) забезпечення шкіл вчителями, ознайомленими з сучасними течіями викладання. 

 
 

4. Аналітичні уміння передбачають вчителя передбачають: 

А) осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими; 

здійснення педагогом контрольно-оцінної діяльності, спрямованої на себе, на осмислення 

і аналіз власних дій. 

Б) забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання і поетапну їх реалізацію; 

, педагогічне прогнозування результатів педагогічного процесу. 

В) знаходити способи оптимального вирішення педагогічних завдань; правильно 

діагностувати педагогічне явище; 

Г) знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності; , педагогічне 

прогнозування результатів педагогічного процесу. 

 
5.Основними структурними елементами педагогічної компетентності є: 

А) інформаційно-технологічні вміння психолого-педагогічні знання, особистісні 

якості педагога. 

Б) комунікативно-соціативні вміння, теоретичні педагогічні знання загальнокультурні 

якості. 

В) управлінські вміння, теоретичні педагогічні знання, особистісні якості педагога. 

Г) теоретичні педагогічні знання, практичні вміння,особистісні якості педагога. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 



1. Добродін В.Г. Педагогічнамайстерністьвчителя / Добронін В. Г. – К., 

2006. – 520 с. 

2. Карпович В.А. Діяльністьсучасноговчителя /В. А. Карпович. – К., 

2004. – 121 с. 

3. Кремень В. Г. Модернізація системи освіти як важливий чинник 

інноваційного розвитку держави // проблеми та перспективи формування 

національної гуманітарно-технічної еліти. – Вип.1(5). Харків: НТУ «ХПІ», 

2003. – с. 3-9. 

4. Професійна освіта: Словник: Навч.посібник/ Уклад. С. У. 

Гончаренко та ін.; За ред. Н. Г. Ничкало. — К.: Вищашк., 2000. — С. 149. 5. 

5. Психологические критерии и ступени профессиональности учителя // 

Педагогика. - 1995. - № 6. 

6. Скворцова С. О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття 

[Текст] / С. О. Скворцова // Наука і освіта. – 2009. – №4. – С. 93-96. 

7. Скульський Р.П. Вчитися бути вчителем / Р. П. Скульський. – 

К.,Педагогіка, 2008. – 155с. 

 
2.3. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Теоретичні основи формування 

ключових компетентностей: європейський аспект. 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із причинами виникнення в освіті поняття 

«ключові компетентності»; засвоїти зміст поняття: «ключова 

компетентність»; з’ясувати особливості інтегрованого підходу 

міжнародних організацій до визначення ключових компетентностей в 

освіті; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 



План: 

1. Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності». 

2. Зміст поняття «ключова компетентність». 

3. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на причини 

виникнення в освіті поняття «ключові компетентності», з’ясувати 

особливості інтегрованого підходу міжнародних організацій до визначення 

ключових компетентностей в освіті. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування  

уваги студентів на фундаментальному понятті «ключова компетентність», 

детальніше розглядаються та розкриваються різні підходи та критерії до 

визначення ключових компетентностей. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на те, за якими 

напрямами вібдувається виокремлення та визначення поняття ключових 

компетентностей. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №3. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Охарактеризуйте основні підходи, на основі яких можна аналізувати 

та розбудовувати освітній процес в сучасній школі. 

2. Розкрийте причини виникнення в освіті поняття «ключові 

компетентності». 

3. Дайте класифікацію ключових компетентностей, визначених 

представниками OECD. Охарактеризуйте її. 



4. Перелічіть групи ключових компетентностей, якими мають володіти 

молоді європейці, які були запропоновані освітянам наприкінці 90-тих років 

Радою Європи. 

5. Назвіть на які групи необхідно структурувати ключові 

компетентності, враховуючи можливості змісту освіти. 

6. У 2005 році в Європейському Союзі, враховуючи наявний досвід 

компетентнісної освіти і перспективи розвитку школи у ХХІ столітті, було 

визначено довідкову систему ключових компетентностей. Перерахуйте їх. 

7. Назвіть основні критерії, для визначення та відбору ключових 

компетентностей. 

 
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: ключова компетентність, предметно- 

базовані компетентності, крос-предметні компетентності. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Доведіть, що незалежно від країн і суспільств громадяни виконують 

однакові функції впродовж життя, тому всі вони мають набувати одні й 

ті ж ключові компетентності. 

• Доведіть та обгрунтуйте свою думку: ключові компетентності мають 

бути узгодженими лише з етнічними, економічними та культурними 

цінностями й конвенціями відповідного суспільства, а не відповідати 

пріоритетам та цілям освіти і носити особистісно орієнтований 

характер. 

• Хто, на вашу думку, має займатися питанням виокремлення, 

класифікації та характеристики ключових компетентностей: 

міжнародні організації чи дослідники (педагоги)? 

 
IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 



Письмово дати визначення поняття «компетентність» за такими 

дослідниками: А. В. Хуторський, С. Е. Шишов та В. А. Кальней, Ф. В. 

Шаріпов, Ю.Б. Рубін, «Ециклопедія освіти» [4 с.408]. 

 
Завдання 2. 

Країни, що взяли участь у міжнародному пpoекті "DeSeCo" (Defenition 

and Selection of Competencies), метою якого було визначити ключові 

компетентності, що впроваджуються в освіту та які відповідають запитам 

сучасного суспільства, визначились з переліком основних, ключових, 

компетентностей, притаманним цим системам ocвiти. 

Письомово перелічити та охарактеризувати ключові компетентності, 

які виділили країни учасниці проекту. 

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Ознаками революції в освіті, що відбувається на зламі століть, є якісні 

зрушення, серед яких: 

А) перехід від “конвеєрного виробництва” фахівців різних галузей до виробництва 

їх“малими серіями” чи навіть “поштучно”. При цьому найважливішою властивістю, що 

її набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження, це стосується як 

освітньої системи, так і її продукту – фахівця 

Б) перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для 

творчоїдіяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним орієнтиром 

освіти є формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися. 

В) правильна відповідь А) та Б) 

Г) немає правильної відповіді 

 
2. Окресливши основні підходи до визначення поняття ключових 

компетентностей, зарубіжні експерти виділяють таку основну їх рису: 

А) ключові компетентності мають бути сприятливими для всіх членів суспільства, 

тобто відповідними всім незалежно від статі, класу, раси, культури, сімейного стану та 

мови. 



Б) ключові компетентності мають бути узгодженими не тільки з етнічними, 

економічними та культурними цінностями й конвенціями відповідного суспільства, а й 

відповідати пріоритетам та цілям освіти і носити особистісно орієнтований характер. 

В) ключові компетентності становлять основний набір найзагальніших понять, які 

слід деталізувати в комплекс знань, умінь, навичок, цінностей та відношень за 

навчальними галузями й життєвими сферами школярі 

Г) всі відповіді правильні 

 
 

3.Перелічіть категорії ключових компетентностей як концептуальної бази (за 

визначенням представників ОЕСР): 

А) інтерактивне використання засобів, вміння функціонувати в соціально 

гетерогенних групах. 

Б) вміння самостійно приймати рішення та діяти, вміння функціонувати в соціально 

гетерогенних групах. 

В) автономна діяльність, інтерактивне використання засобів, вміння функціонувати 

в соціально гетерогенних групах. 

Г) інтерактивне використання засобів, автономна діяльність. 

 
 

4.Враховуючи можливості змісту освіти, необхідно структурувати ключові 

компетентності на: 

А) всі відповіді правильні 

Б) соціальні, мотиваційні, функціональні 

В) загальні, практичні 

Г) крос-предметні , предметно-базовані 

 
 

5. Підхід Європейського Союзу охоплює такі компетентності: 

А) спілкування рідною мовою,уміння вчитись, математична компетентність  та 

базові компетентності з науки і технологій; 

Б) спілкування іноземною мовою, цифрова компетентність; 

В) підприємливість, культурна виразність. 

Г) міжособистісна, міжкультурна і соціальна компетентності та громадянська 

компетентність. 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: 

теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах 

початкової освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла 

Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 2010.-127с. 

3. Державний стандарт початкової загальної освіти //mon.gov.ua//. 

4. Гудзик И. Ф. Компетентносно-ориентированное обучение русскому 

языку в начальних классах (в школах с украинским языком обучения) / И. Ф. 

Ґудзик. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2007. - 496 с. 

5. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун 

// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

6. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації 

компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: 

Початкова школа, 2006. - 432 с. 

 
2.4. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Втілення ключових і предметних 

компетентностей у змісті шкільної освіти України. 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із інтегрованим підходом українських вчених 

до визначення ключових компетентностей у вітчизняній освіті; засвоїти 

характеристику ключових (метапредметних, універсальних) 



компетентностей; з’ясувати особливості компетентнісної спрямованості 

нових навчальних програм для початкової школи; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

2. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) 

компетентностей. 

3. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для 

початкової школи. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на періоди 

розвитку українського шкільництва; ознайомитися із інтегрованим підходом 

українських вчених до визначення ключових компетентностей у вітчизняній 

освіті. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на фундаментальному понятті: «ключові компетентності»; 

детально розглядається характеристика ключових (метапредметних, 

універсальних) компетентностей. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на особливості 

компетентнісної спрямованості нових навчальних програм для початкової 

школи. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 



І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №4. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Яку сукупність ключових компетентностей визначають українські 

вчені О.В. Овчарук, О.І. Локшина, Н.М. Бібік, О.І. Пометун, О.Я. Савченко? 

2. На думку академіка НАПН України Н. М. Бібік, що дозволяє 

подолати компетентнісний підхід? 

3. Перелічіть універсальні ключові компетентності. 

4. Перелічіть метапредметні ключові компетентності. 

5. Назвіть нові елементи змісту нової програми з української мови. 

6. Якими шляхами компетентнісний підхід до мовної освіти має 

реалізовуватися в підручниках нового покоління? 

7. Які міжрівневі зв’язки набувають особливого значення для теорії і 

практики навчання української мови в початковій школі? 

8. Перелічіть та розкрийте зміст періодів розвитку українського 

шкільництва, визначених дослідником історії педагогіки Л. Д. Берегівською. 

9. Зазначте ознаки «компетентнісно орієнтованого» змісту навчання у 

педагогічній системі В. О. Сухомлинського. 

 
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: метапредметна компетентність, 

універсальна компетентність, ціннісно-смислова компетентність, 

загальнокультурна компетентність, навчально-пізнавальна компетентність, 

інформаційна компетентність, комунікативна компетентність, оціально- 

трудова компетентність, компетентність особистісного самовдосконалення. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Через призму яких факторів слід формувати ключові компетентності? 

• Розкрийте специфіку інтегрованого підходу українських вчених до 

визначення ключових компетентностей у вітчизняній освіті. 

• З точки зору компетентнісного підходу, яким має бути сучаний вчитель 

початкової школи? 



IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Законспектуйте статтю (або зробіть її ксерокопію): 

Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні 

засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.- c.21-23. 

Для аналізу статті рекомендується: 

• виділити основні ідеї (підкреслюючи ручкою або виділяючи маркером); 

• висловити свою думку про прочитане (письмово у зошиті для 

семінарських, практичних занять). 

 
Завдання 2. 

Заповінть таблицю «Результати компетентнісної освіти передаються 

через такі індивідуальні досягнення учня»: 

Знання Я знаю, що… 

Діяльність 
- 

- 
- 

Творчість 
- 
- 

- 
 

Емоційно- ціннісна сфера 
- 

- 
- 

 

 

V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Складовими ключової компетентності «вміння вчитися» є: 

А) організовувати своє робоче місце; прояв ініціативи; відповідальність за 

наслідки вчинків. 

Б) планувати свої дії; доводити роботу до кінця; проектування стратегії свого 

життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, 

відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві; 



В) організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти його; 

доводити роботу до кінця. 

Г) вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати 

інформацію з різних джерел; оцінювання найважливіших досягнень культури. 

 
2. У роботах яких вітчизняних дослідників та вчених обґрунтовано теорію 

освітніх компетенцій і компетентностей: 

А) В. Краєвський, А. Хуторський. 

Б) Н. Бібік, С. Бондар, О. Савченко, С. Трубачевої. 

В) A. Вихрущ, І. Волощук, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, Г. Левченко, B. 

Мадзігона, Л. Оршанський, В. Сидоренко, Г. Терещук. 

Г) всі відповіді правильні. 

 
 

3. Які з перелічених ключових компетентностей є складовими компетенності з 

ІКТ : 

А) вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з 

різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою; здатність учня 

орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією. 

Б) організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти  його; 

планувати свої дії; доводити роботу до кінця. 

В) бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе; продуктивна 

співпраця з різними партнерами в групі та команді; використання різних ролей й 

функцій у колективі. 

Г) немає привильної відповіді. 

 
 

4. У якому варіанті відповіді розкрито зміст поняття «компетентність 

особистісного самовдосконалення»: 

А) знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. 

Б) спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального 

саморозвитку, емоційної саморегуляції та само підтримки. 



В) компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, його 

здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати 

свою роль і призначення, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і 

вчинків, приймати рішення. 

Г) сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що 

включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, 

співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються учнем. 

 
5. Складовими здоровязбережувальної компетентності є: 

А) удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; 

дбайливе ставлення до свого здоров’я; конструктивне розв’язання конфліктів, 

досягнення консенсусу. 

Б) взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; дбайливе 

ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за 

тілом, загартовування; знання своїх прав і обов’язків; здатність екологічно мислити. 

В) конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу; активна 

терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми; уявлення і поняття про 

здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; 

Г) уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; 

усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; удосконалення фізичної, соціальної, 

психічної та духовної складових здоров’я; дбайливе ставлення до свого здоров’я: 

здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: 

теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах 

початкової освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла 

Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 2010.-127с. 

3. Державний стандарт початкової загальної освіти //mon.gov.ua//. 



4. Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як 

дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 11.- 

С.17 

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: 

Початкова школа, 2006. - 432 с. 

6. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з 

використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. — X.: Факт, 2005.-360 с. 

7. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун 

// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

 
2.5. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Методика формування в учнів ключової 

компетентності уміння вчитися. 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися зі змістом і структурою уміння вчитися в 

рамках компетентнісного підходу; засвоїти характеристику ключової 

компетентності уміння вчитися; проаналізувати нові навчальні програми 

для початкової школи на предмет формування ключової компетентності 

уміння вчитися; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Зміст і структура вміння учнів самостійно вчитися. 

2. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра. 



3. Аналіз нових програм для початкової школи щодо формування в учнів 

ключової компетентності уміння вчитися. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на зміст і 

структуру уміння вчитися в рамках компетентнісного підходу; засвоїти 

характеристику ключової компетентності уміння вчитися. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на фундаментальному понятті «ключова компетентність 

уміння вчитися»; детальніше розглядаються нові програми для початкової 

школи щодо формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на прогнозовані 

результати сформованості ключової компетентності уміння вчитися в 

молодших школярів. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №5. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Перелічіть складові компоненти уміння учнів учитися. 

2. Назвіть ланцюжок зв’язку мотиваційного компоненту ключової 

компетентності уміння вчитися. 

3. Вкажіть ключові компетентності, які виділяє І. Зимня. 

4. Назвіть головні умови стимулювання мотивації учіння. 

5. Перелічіть якими вміннями та навичками має оволодівати учень 

відповідно до процесуального компоненту уміння вчитись. 

6. Зазначте загальнонавчальні уміння і навички які формуються при 

реалізації діяльнісної лінії програми з української мовив початковій школі. 



7. В яких змістових лініях у програмі з предмету «Літературне 

читання» виокремлено вимоги до формування в учнів уміння вчитися. 

Наведіть приклади. 

8. У змісті програми з російської мови для шкіл з українською мовою 

навчання яку компетентність визначено провідною? 

9. Вкажіть основну мету вивчення предмета «Я у світі». 

10. У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу 

«Сходинки до інформатики» які вміння вчитися мають виявляти учні? 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: уміння вчитися. 

ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Опишіть вміння та навички, якими володіє випускник початкової 

школи при сформованій компетентності уміння вчитися. 

• Наведіть приклад мотивів які відносяться до внутрішніх, зовнішніх. 

 

IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Ознайомтеся та законспектуйте які 4 великі групи вмінь охопила 

предметна програма “Формування загально навчальних умінь і навичок» у 

початковій освіті запропонована О.Я. Савченко. 

 
Завдання 2. 

Підготуйте реферат відповідно до теми семінарського заняття (див. 

розділ: ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ). 

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Структурними компонентами вміння учнів учитися є: 

А) мотиваційний, рефлексивно-корекційний 



Б) когнітивний 

В) контрольно-оцінний 

Г) всі відповіді правильні 

 
2. Різновидами мотивів є: 

А) внутрішні, зовнішні, опосередковані 

Б) зовнішні, внутрішні 

В) опосередковані, неопосередковані 

Г) немає правильної відповіді 

 
3. На  які  групи відомий педагог І.Я. Лернер класифікував загальнонавчальні 

вміння? 

А) організаційні, практичні навчальні вміння, інтелектуальні навчальні, психолого- 

характерологічні 

Б) організаційні, логіко-мовленнєві, пізнавальні, контрольно-оцінні 

В) практичні навчальні вміння, теоретичні знання 

Г) навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні, навчально-організаційні 

 
 

4. Які ключові компетентності виділяє А. Хуторський? 

А) компетенції пізнавальної діяльності, компетентності діяльності, компетентності 

інформаційних технологій 

Б) компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, компетентність у 

побутовій сфері, компетентність у сфері соціально-трудової діяльності 

В) смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, 

комунікативна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення 

Г) немає правильної відповіді 

 
 

5. Які вміння відносяться до діяльнісного компонента уміння вчитись? 

А) творчі вміння навчально-організаційні вміння та навички, навчально- 

інтелектуальні вміння 

Б) контрольно-оцінні вміння та навички, рефлексивно-оцінні уміння та навички 

В) практичні, логіко-мовленнєві, пізнавальні 



Г) всі відповіді правильні 
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світовий досвід та українські перспективи; підзаг. ред. О. В. Овчарук. — К.: 

К.І.С., 2005.-368с. 

4. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун 

// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; підзаг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

 

 
 

III. САМОПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ ДРУГОГО ЗМІСТОВОГО 

МОДУЛЯ «МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ» 

 
 

3.1. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Проектування уроку у початковій школі 

на засадах компетентнісного підходу 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із проектуванням уроку у початковій школі на 

засадах компетентнісного підходу; засвоїти характеристику якості уроку; 



розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу. 

2. Домінування суб’єктності учня – основна характеристика якості уроку. 

3. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної 

діяльності вчителя. 

4. Сутність поняття «предметна компетентність». 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру та 

методику проектування уроку у початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу; ознайомитися з вимогами побудови 

компетентнісного уроку. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування уваги 

студентів на фундаментальних поняттях: «предметна компетентність», 

«предметна компетенція», «компетентнісний підхід»; детальніше 

розглядаються та розкриваються дидактико-методичні вимоги до організації 

контрольно-оцінювальної діяльності вчителя. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на внесок 

навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті 

компетентнісного підходу; познайомитися з практичним досвідом вчителів 

початкової школи. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 



І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №6. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Зазначте ознаки сучасного уроку. 

2. Вкажіть на що спрямований компетентнісний урок. 

3. Назвіть головні передумови проведення уроків на основі інтеграції. 

4. Розтлумачте поняття «авторські педагогічні системи». 

5. За яких умов досягається домінування суб’єктності учня під час 

уроку в початковій школі. 

6. Від яких факторів залежить об’єктивність контролю навчальних 

досягнень учнів? 

7. Назвіть та охарактеризуйте види тестових завдань. 

8. Перелічіть дидактичні вимоги до оцінювальної діяльності вчителя. 

9. Перелічіть різновиди освітніх порт фоліо. 

 
 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: сучасний урок, проектування уроку, 

предметна компетентність, предметна компетенція, компетентнісний підхід, 

інклюзивне (інтегроване) навчання. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Доведіть, що на сучасному уроці навчальна взаємодія (викладання – 

учіння) має бути дитиноцентрованою, забезпечуючи рух розвитку 

кожної дитячої особистості. 

• Розкрийте європейський досвід запровадження інклюзивної освіти. 

 

IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Доберіть перелік порад, якими має користуватися педагог для 

забезпечення максимальної ефективності у проведенні особистісно- 

орієнтованого уроку. 



Завдання 2. 

Заповніть таблицю «Внесок навчальних предметів у результати 

початкової освіти в контексті компетентнісного підходу»: 

Предмет Основна компетентність Приклад 

Українська мова   

Літературне читання   

Математика   

Природознавство   

Я у світі   

Музичне мистецтво   

Трудове навчання   

Основи здоров'я   

Сходинки 
до інформатики 

  

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. «Урок – це обмежена у часі організаційна одиниця навчального процесу, 

функції якої полягають у досягненні завершеної, але часткової мети навчання». 

Таку характеристику поняття урок, запропонували: 

А) О. Я. Савченко 

Б) М.М. Скаткін і І.Я. Лернер 

В) К. Д. Ушинський 

Г) Я. А. Коменський 

 
 

2. За яких умов досягається домінування суб’єктності учня на уроці? 

А) пріоритетність мотиваційного забезпечення навчального процесу на уроці; 

збагачення діяльнісного компоненту уроку різними видами активної навчальної 

взаємодії; сприятливе психодидактичне, гігієнічне середовище уроку. 

Б) урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо підготовки і 

проведення уроку; застосування інтегрованих уроків 



В) акцентування у контрольно-оцінювальній складовій уроку на субособистій 

відповідальності учня за якість своєї роботи; технологічність навчання як інструмент 

суб’єктності і полісуб’єктності сучасного уроку 

Г) всі відповіді правильні 

 
 

3. Основною характеристикою якості уроку є: 

А) домінування суб’єктності учня 

Б) домінування матеріалу 

В) домінування вчителя 

Г) немає правильної відповіді 

 
 

4. Які вимоги визначені до організації контролювальної діяльності вчителя у 

дидактичних дослідженнях: 

А) систематичність, послідовність, логічність 

Б) систематичність, своєчасність, об’єктивність, дієвість, методична різноманітність 

В) врахування індивідуальних та вікових особливостей, природовідповідності 

Г) всі відповіді правильні 

 
 

5. Вкажіть види освітніх портфоліо: 

А) тематичні, підсумкові 

Б) вільні, неперервні 

В) семестрові, річні 

Г) тематичні, підсумкові, вільні, неперервні 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: 

теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової 

освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — 

серія 17 (вип. 17). - 2010.-127с. 

3. Державний стандарт початковоїзагальноїосвіти //mon.gov.ua//. 



4. Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як 

дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 11.- 

С.17 

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: 

Початкова школа, 2006. - 432 с. 

6. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з 

використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. — X.: Факт, 2005.-360 с. 

7. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті; 

світовий досвід та українські перспективи; підзаг. ред. О. В. Овчарук. — К.: 

К.І.С., 2005.-368с. 

8. Гудзик И. Ф. Компетентносно-ориентированное обучение русскому 

языку в начальних классах (в школах с украинским языком обучения) / И. Ф. 

Ґудзик. - Чернівці: Видавничийдім "Букрек", 2007. - 496 с. 

9. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун 

// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; підзаг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

10. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : 

наук.-метод, посіб. / О. І. Пометун. - К. : АСХ, 2004.-192с. 

11. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації 

компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи : [б-ка з освітньої політики]; підзаг. ред. О. В. Овчарук. - К.: 

К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

 
3.2. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Методика формування в учнів 



початкової школи предметних компетентностейу процесі навчання 

української мови 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із структурою та змістом мовленнєвої 

компетентності; засвоїти методику формування комунікативної 

компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови; 

та методику формування мовної компетентності молодших школярів у 

процесі навчання української мови; 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Структура і зміст мовленнєвої компетентності 

2. Формування комунікативної компетентності молодших школярів у 

процесі навчання української мови. 

3. Формування мовної компетентності молодших школярів у процесі 

навчання української мови. 

4. Методика формування соціокультурної компетентності молодших 

школярів. 

5. Компетентнісні результати навчання української мови. 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру і 

зміст мовленнєвої компетентності; ознайомитися з процесом формування 

комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання 

української мови; проаналізувати методику формування соціокультурної 

компетентності молодших школярів. 



Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування  

уваги студентів на фундаментальних поняттях: «комунікативна 

компетентність», «соціокультурна компетентність», «мовна 

компетентнтність», «мовленнєва компетентність»; детальніше розглядаються 

та розкриваються тлумачення термінів різними дослідниками. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на внесені  

зміни до програми, що забезпечуватимуть формування всіх 

вищеперерахованих компетентностей. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №7. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Розкрийте зміст комунікативної компетентності. 

2. Відповідно до змісту початкової мовної освіти які складники 

охоплює комунікативна компетентність? 

3. Перерахуйте найважливіші складники комунікативної 

компетентності у лінгвістиці. 

4. Зазначте основні показники сформованої комунікативної 

компетентності учня початкової школи. 

5. Розкрийте структуру мовленнєвої компетентності. 

6. Що передбачено головними умовами розвитку мовленнєвої 

компетентності молодших школярів? 

7 Яким вимогам має відповідати система завдань для формування 

мовленнєвої компетентності в основний період? 

8. Назвіть основні компоненти соціокультурної компетентності. 

9. На чому ґрунтується зміст соціокультурної компетентності? 

10. Перечисліть методи формування соціокультурної компетентності 

молодших школярів. 



ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: комунікативна компетентність, 

соціокультурна компетенція, дискурсивна (мовленнєва) компетенція, 

соціолінгвістична компетенція, мовна компетенція, соціокультурна 

компетентність. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Яке значення для учнів початкової ланки в освітньому процесі має 

формування мовленнєвої компетентності? 

• Наведіть причини недоліків усного мовлення молодших школярів. 

• Чи на вашу думку, дотримання таких критеріїв як: зв’язність 

висловлювання; повнота змісту; послідовність висловлювання; 

правильність синтаксичних конструкцій; орфографічна грамотність; 

лексичне багатство у повній мірі допоможуть сформувати мовленнєву 

компетентність? Доведіть. 

 
IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Самостійно виконати за шкільними підручниками з української мови 

для 2-4-х класів і методично прокоментувати практичні вправи для учнів, 

орієнтовані на спостереження за тим: 

- як «народжується голос»; 

- коли доводиться підвищувати силу голосу; 

- як треба розмовляти і поводитися в громадських місцях. 

 
 

Завдання 2. 

Підготувати для заучування і промовляння: дитячі скоромовки, 

потішки, закликанки, лічилки, жартівливі, дражнилки і мирилки (виконувати 

колективно та індивідуально.) 

 
Завдання 3. 



Підібрати форми звертання до тих, із ким доводиться спілкуватися: 

вчителя у спілкуванні з учнями, колегами, батьками у присутності учнів (з 

опорою на підручники, починаючи з Букваря, та на інші дидактичні 

матеріали, шляхом безпосереднього прикладу учитель домагається, щоб учні 

навчилися правильно звертатися до товаришів по класу, до нього самого та 

інших учителів, шкільних працівників, а також до членів своєї родини — 

старших і молодших). 

 
Завдання 4. 

З метою формування кожної зі складових мовленнєвої компетентності 

дібрати (або створити) завдання, які б відповідали віковим особливостям 

школярів, змісту та програмовим завданням навчального предмета: 

- для активізації органів мовлення, 

- для розвитку графічних навичок письма. 

 
 

V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Комунікативна компетентність – це: 

А) сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними 

комунікантами. 

Б) сукупність знань вербальних і невербальних засад інтеграції, умінь їх 

ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі як адресанта, так і 

адресата. 

В) здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, 

способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички 

роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. 

Г) всі відповіді правильні. 
 

 

2. Мовленнєвий компонент комунікативної компетентності виявляється 

в: 



А) розумінні значення слів, які формують лексичну основу мови, знанні правил 

їх сполучення, уміння будувати різні за метою висловлювання, інтонацією та 

структурою речення. 

Б) компонент передбачає вміння орієнтуватися в соці¬альних ситуаціях, 

визначати особистісні якості співрозмовників, щоб від¬повідно поводитися з ними. 

В) умінні використовувати мовні засоби для розуміння тексту і побудови усних 

і письмових зв’язних висловлювань. 

Г) всі відповіді правильні. 

 
 

3. Які існують критерії, під час створення методики формування 

мовленнєвої компетентності? 

А) емоційність, орфографічна грамотність, словниковий запас, послідовність 

висловлювання. 

Б) зв’язність висловлювання; повнота змісту; послідовність висловлювання. 

В) правильність синтаксичних конструкцій; орфографічна грамотність; 

лексичне багатство. 

Г)  дотримання норм літературного мовлення, вияви творчості, зв’язність 

висловлювання, лексичне багатство. 

 
4. У вигляді яких складників дослідники представляють зміст 

соціокультурної компетентності? 

А) особистісне ставлення до фактів національної культури,досвід спілкування, 

Б) поведінковий аспект, соціокультурні знання, володіння способами 

використання мови. 

В) особистісне ставлення до фактів національної культури,досвід спілкування, 

поведінковий аспект, соціокультурні знання, володіння способами використання 

мови. 

Г) соціокультурні знання, володіння способами використання мови. 



5. Головними умовами розвитку мовленнєвої компетентності молодших 

школярів передбачено: 

А) врахування вікових, психофізіологічних особливостей становлення 

мовленнєвої діяльності дітей молодшого шкільного віку; 

Б) особистісний досвід учня; роль однолітків; наявність навчально- методичної 

літератури. 

В) психологічна, педагогічна й методична готовність учителя до організації 

формування складників мовленнєвої компетентності - усного й писемного 

мовлення; 

Г) всі відповіді правильні. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Алексєев М.В. Ключевые компетенции в педагогической 

литературе / М. В. Алексеев // Педагогические технологии. - 2000. - №3. - С. 

3-17. 

2. Болотов В. А. Компетентносная модель: от идеи к 

образовательной программе /В. А. Болотов, В.В. Сериков //Педагогика. -2003. 

-№10. -С. 8-14. 

3. Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової 

освіти / Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. 

4. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи : метод, рекомендації / Н. М. Бібік (керівник авт. кол.), О.Я. Савченко, 

Т. М. Байбара га ін. - К. : Початкова шк., 2008. - 128 с. 

5. Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // 

Початкова школа. - 2010. - №4. 

6. Савченко О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах 

Державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, 

дидактичний аспекти / О. Я. Сав¬ченко // Початкова школа. -2011,- №8. 



3.3. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Методика формування читацької 

компетентності в учнів початкової школи 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із структурою та змістом читацької 

компетентності; засвоїти методику формування мовленнєвої, мовної та 

соціокультурної компетентності молодших школярів у процесі навчання 

української мови. 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Структура і зміст читацької компетентності. 

2. Характеристика мовленнєвого, емоційно-ціннісного, літературно- 

творчого компонентів читацької компетентності. 

3. Формування у молодших школярів читацької компетентності. 

4. Компетентнісні результати навчання літературного читання. 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру та 

зміст читацької компетентності, акцентувати увагу на методику формування 

у молодших школярів читацької компетентності. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на фундаментальному понятті: «читацька компетентність»; 

детальніше розглядається та розкривається методика формування 

мовленнєвої, мовної та соціокультурної компетентності молодших школярів 

у процесі навчання української мови. 



При виконанні завдань студенти мають звернути увагу характеристику 

мовленнєвого, емоційно-ціннісного, літературно-творчого компонентів 

читацької компетентності. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №8. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Розкрийте зміст читацької компетентності. 

2. Які основні взаємопов’язані структурні етапи має читацька 

діяльність як вид мовленнєвої діяльності? 

3. Зазначте мету мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання. 

4. Дайте характеристику мовленнєвого та емоційно-ціннісного, 

компонентів читацької компетентності. 

5. Дайте характеристику літературно-творчого компоненту читацької 

компетентності. 

6. У процесі навчання шляхом реалізації яких таких завдань 

здійснюється формування читацької компетентності? 

7. Які види мовленнєвої діяльності забезпечують формування 

мовленнєвих умінь і навичок та розвиток зв’язного мовлення на уроках 

літературного читання? 

8. Які напрями роботи передбачає Формування досвіду емоційно- 

ціннісного ставлення ? 

9. Перелічіть чинники, які впливають на повноту і рівні розуміння 

учнями 2-4-х класів текстів різних видів. 

10. Що є основними вихідними положеннями методики формування 

читацької компетентності? 

 
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: читацька компетентність, читацька 

діяльність, внутрішнє мовлення, зовнішнє мовлення. 



ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Про що буде свідчити сформованість читацької компетентності 

молодшого школяра? 

• Наведіть приклади вправ, що допоможуть розвивати внутрішнє (для 

себе) і зовнішнє (для спілкування з іншими) мовлення молодших 

школярів на уроках читання у початкових классах. 

• Розкрийте методику формування читацької компетентності молодших 

школярів (розуміння літературних текстів різних видів у процесі 

класного і позакласного читання). 

 
IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Підготуйте реферат відповідно до теми семінарського заняття (див. 

розділ: ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ). 

 
Завдання 2 

Заповніть таблицю «Компоненти читацької компетентності та їх 

характеристика»: 
 

Компоненти читацької 

компетентності 

Характеристика змісту компонентів читацької 

компетентності 

 

 

 

 

 

 
Когнітивний 

Знання, уявлення, які стосуються обізнаності у колі 

дитячого читання: 





Елементи літературознавчих знань, необхідних під 

час аналізу та інтерпретації текстів: 





Елементи знань про якості особистості, що 

виявляються й забезпечують повноцінне спілкування 

за змістом прочитаного: 





Елементи книгознавчих знань, необхідних у процесі 



 самостійного орієнтування у змісті дитячих книжок, 

пошуку потрібної інформації: 





 
 

Операційно- діяльнісний 

Загальнопредметні результати: у комунікативно- 

мовленнєвій сфері учень: 





 

V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Які функції покликана виконувати читацька компетентність у контексті 

діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів? 

А) всі відповіді правильні 

Б) пізнавальну, розвивальну 

В) інформативну, комунікативну 

Г) самоосвітню 

 
2. Скільки взаємопов’язаних структурних етапів має итацька діяльність як вид 

мовленнєвої діяльності? 

А) 5 

Б) 6 

В) 4 

Г) немає правильної відповіді 

 
 

3. Згідно з концепцією А. Р. Лурія, з чого починається процес сприймання 

мовленнєвого повідомлення? 

А) з розуміння значень окремих слів 

Б) з розуміння значень окремих фраз 

В) з розуміння значення цілого тексту, за яким виокремлюють його загальний смисл 

Г) з розуміння значень окремих букв 

 
4. Одним із завдань операційно-діяльнісного компонентає: 

А) оволодіння мовленням як видом спілкування, засобом пізнання, висловлення 

почуттів, художнім мовленням, уміннями розуміти специфіку художнього твору 



Б) формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами 

дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, добір інформації для виконання навчально- 

пізнавальних завдань 

В) формування й розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів, 

що передбачає розвиток усного і писемного мовлення й усіх видів мовленнєвої 

тільності, які забезпечують уміння працювати з творами різних жанрів 

Г) виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання світу, 

самопізнання, загальнокультурного розвитку. 

 
5. Які види мовленнєвої діяльності забезпечують формування мовленнєвих умінь 

і навичок та розвиток зв’язного мовлення на уроках літературного читання? 

А) говоріння і читання 

Б) слухання, говоріння і читання. 

В) читання та письмо 

Г) слухання та читання 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Бондар С. П. Компетентність особистості - інтегрований 

компонент навчальних досягнень учнів / С. П. Бондар // Біологія в школі. — 

2003. — №2. — С. 8—9. Голованова Н. Ф. Общая педагогіка : учеб, пособие 

для вузов / Н. Ф. Голованова. - СПб. : Речь, 2005. - 317 с. 

2. Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової 

освіти / Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. 

3. Мартиненко В. О. Формування змісту літературного читання 

молодших школярів: сучасний вимір / Валентина Мартиненко // Укр. л-ра в 

загальноосвіт. шк. - 2011. - №9.-С. 5-8. 

4. Навчальна програма. Літературне читання (для 2-4 класів) / О. Я. 

Савченко, В. О. Мартиненко та ін // Навчальні програми для загальноосвітніх 

навч. закл. - К. : Освіта, 2012. - С.71-97. 

6. Порядина М.Е. Чтение и книжный рынок в информационном 

обществе / М. Е. Порядина, К. М. Сухоруков. - М., 2006. - 248 с. 



7. Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції Державного 

стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // Початкова школа. - 

2010. - №4. 

8. Савченко О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах 

Державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, 

дидактичний аспекти / О. Я. Савченко // Початкова школа. -2011,- №8. 

 
3.4. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Методика формування в учнів 

початкової школи предметних компетентностей з математики 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із структурою та змістом математичної 

компетентності; засвоїти сутність логічного і геометричного складників 

математичної компетентності учня; засвоїти методику формування 

математичної та ІКТ-компетентності молодших школярів. 

 розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Структура і зміст математичної компетентності. 

2. Сутність логічного і геометричного складників математичної 

компетентності учня. 

3. Формування математичної компетентності молодших школярів. 

4. Формування геометричного і логічного складника математичної 

компетентності. 

5. Компетентнісні результати навчання математики. 

6. Формування ІКТ-компетентності молодших школярів. 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру і 

зміст математичної компетентності; з'ясувати методику формування 

математичної компетентності молодших школярів та шляхи формування 

ІКТ-компетентності молодших школярів. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування уваги 

студентів на фундаментальних поняттях: «математична компетентність» , 

«ІКТ-компетентність»; детальніше розглядається сутність логічного і 

геометричного складників математичної компетентності учня. 

При виконанні завдань студенти мають Завдання 1. 

Проаналізуйте програму з математики для початкової школи та 

заповніть таблицю, розглянути показники сформованості математичниї 

компетентності;     вміти реалізовувати процес формування ІКТ- 

компетентності у молодших школярів. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №9. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. В результаті засвоєння предметного змісту математики які 

показники уміння вчитися мають виявляти учні? 

2. Через які ознаки виявляється предметна математична компетентність 

учнів? 

3. Як Європейська довідкова система рекомендує розглядати та 

тлумачити поняття «математична компетентність»? 

4. Що є метою та результатом формування обчислювального складника 

математичної компетентності? 

5. Чим забезпечується логічний складник математичної 

компетентності? 



6. У чому виявляються геометричний складник математичної 

компетентності? 

7. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 

якими розумовими й практичними уміння має оволодіти учень у процесі 

пізнання математичних об’єктів? 

8. Які предметні геометричні вміння (компетенці) має опанувати учень 

початкової школи? 

9. Які дидактичні підходи до розроблення змісту та організації 

навчального процесу покладені в основу методики формування предметної 

математичної компетентності молодших школярів? 

10. У яких ознаках виявляється предметна ІКТ–компетентність учнів? 

11. Яким принципам має відповідати урок із застосуванням ІКТ? 

 
 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:  математична компетентність, ІКТ- 

компетентність. 

 
ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Охарактеризуйте базис логічної компетентності випускника початкової 

школи. 

• Обгрунтуйте чому навчання математики необхідно розпочинати саме з 

ознайомлення з геометричними фігурами - точкою, прямою, променем, 

відрізком, ламаною, многокутником. 

• 

IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Проаналізуйте програму з математики для початкової школи та 

заповніть таблицю «Розвиток геометричних компетенцій»: 
 

Учень/учениця 

вміє 

 
Компетенції, визначені програмою 

    



 1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 

будувати 

фігуру 

    

класифікувати 
фігури 

    

конструювати нові фігури 

із відомих фігур 

    

користуватися 

креслярськими 

інструментами 

    

впізнавати навколишні 

предмети (об’єкти) за 

описом їх форми 

    

впізнавати геометричні 

фігури за їх описом 
    

визначати форму об’єкта     

визначати вид фігури     

описувати фігуру 

(визначати суттєві ознаки) 
    

визначати довжину, площу 

об’єкта 

    

порівнювати предмети за 

розміром різними способами 
    

 

V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Які уміння формуютьсяу процесі пізнання математичних об’єктів? 

А) теоретичні, практичні, розумові 

Б) розумові 

В) теоретичні та практичні 

Г) розумові та практичні 

 
2. «Математична компетентність — це здатність застосовувати додавання, 

віднімання, множення, ділення та пропорції в усних та письмових обчисленнях у 

повсякденних ситуаціях... Математична компетентність включає — різною мірою 

- здатність і бажання використо-вувати математичні способи мислення (логічне 

та просторове) та викладу (формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми). Таке 

визначення математичної компетентності дала: 



А) Г. Селевко 

Б) Європейська довідкова система 

В) Державного стандарту початкової загальної освіти 

Г) немає правильної відповіді 

 
3. Складниками математичної компетенції є:, 

А) всі відповіді правильні 

Б) обчислювальний 

В) інформаційно-графічний 

Г) логічний, геометричний 

 
4. Яка ключова компетентність, передбачає впевнене та критичне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для 

навчання, відпочинку та спілкування? 

А) математична компетентність 

Б) природознавча компетентність 

В) ІКТ-компетентність 

Г) всі відповіді правильні 

 
 

5. З якими вміннями учнів молодшого шкільного віку пов'язаний діяльнісний 

вимір предметної ІКТ-компетентності? 

А)  технологічними 

Б) телекомунікаційні: 

В) алгоритмічними 

Г) всі відповіді правильні 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової 

освіти / Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. 

2. Бондар С. П. Компетентність особистості - інтегрований компонент 

навчальних досягнень учнів / С. П. Бондар // Біологія в школі. — 2003. — 



№2. — С. 8—9. Голованова Н. Ф. Общая педагогіка : учеб, пособие для вузов 

/ Н. Ф. Голованова. - СПб. : Речь, 2005. - 317 с. 

3. Глузман Н.А. Методико-математична компетентність майбутніх 

учителів початкових класів : монографія / Н. А. Глузман. - К. : Вища шк. - 

XXI, 2010. 

4. Навчальна програма. Математика (для 1-4 класів) / О. В. 

Онопрієнко, С.О. Скворцова, Н.П. Листопад // Навчальні програми для 

загальноосвітніх навч. закл. - К.: Освіта, 2012. - С. 138-170. 

5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, 

развитие, реализация / Дж. Равен. - М. : Когито-Центр, 2002. - 270 с. 

6. Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // 

Початкова школа - 2010. - №4. 

7. Скворцова С. О. Основні новації в навчальній програмі з 

математики / С. О. Скворцова // Учитель початкової школи. - 2012. - №1. - С. 

9-12. 

8. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное 

образование. — 2003. №2. - С. 58-64. 

 
3.5. Методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 

семінарського заняття на тему: Методика формування в учнів 

початкової школи соціальної, природознавчої та здоров’язбережувальної 

компетентності 

Мета заняття: 

 дидактична: ознайомитися із структурою та змістом соціальної, 

природознавчої, здоров’язбережувальної компетентності; засвоїти 

методику формування соціальної, природознавчої, здоров’язбережувальної 

компетентності молодших школярів; 



 розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення; 

 виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

План: 

1. Структура і зміст соціальної компетентності. 

2. Структура і зміст природознавчої компетентності. 

3. Структура і зміст здоров’язбережувальної компетентності. 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру та 

зміст соціальної, природознавчої, здоров’язбережувальної компетентності; 

з’ясувати моделі та шляхи реалізації формування перелічених 

компетентностей. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування  

уваги студентів на фундаментальних поняттях: «соціальна компетентність», 

«природознавча компетентність», «здоров’язбережувальна компетентність»; 

детальніше розглядаються та розкриваються складники соціальної, 

природознавчої, здоров’язбережувальної компетентностей. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на зміст та 

принципи побудови процесу формування у молодших школярів соціальної, 

природознавчої, здоров’язбережувальної компетентностей та їх прогнозовані 

результати. 

 
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №10. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА 

ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 



1. Перелічіть завдання на реалізацію яких спрямовано навчання 

природознавства у початковій школі. 

2. Якими шляхами досягається реалізація основної мети предмета 

природознавства в оновлених нормативних документах для початкової ланки 

освіти? 

3. Перелічіть та охарактеризуйте складники предметної 

природознавчої компетентності. 

4. Дайте характеристику пізнавального компоненту соціальної 

компетентності. 

5. Дайте характеристику поведінкового компоненту соціальної 

компетентності. 

6. Дайте характеристику ціннісно-особистісного та діяльнісно- 

рефлексивного компонетну соціальної компетентності. 

7. Дайте характеристику пізнавального компоненту соціальної 

компетентності. 

8. У якому предметі навчальної програми для початкової школи 

відображається формування здоров’язбережувальної компетентності? 

9. Перелічіть складники здоров’язбережувальної компетентності як 

предметної. 

 
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: соціальна компетентність, 

природознавча компетентність, здоров’язбережувальна компетентність. 

 
 

ІІІ. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ: 

• Опишіть методику формування соціальної компетентності молодших 

школярів. 

• Дайте характеристику методиці формування природничої 

компетентності молодших школярів (у процесі вивчення курсу «Я і 

Україна»). 



IV. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. 

Праналізуйте   програму  з  природознавства у початковій школі та 

виокремить компетентнісні результати навчання природознавства. 

 
V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 

1. Складниками предметної природознавчої компетентності є: 

А) особистісного зросту і розвитку, соціально-громадянський, екологічний, 

інформаційний 

Б) загальнокультурний, навчально-пізнавальний, інформаційний, соціально- 

громадянський, комунікативний, особистісного зросту і розвитку, екологічний 

В) екологічний, соціально-громадянський, загальнокультурний 

Г) комунікативний, навчально-пізнавальний, інформаційний 

 
2. Скільки компонентів вкючає в себе соціальна компетентность молодших 

школярів? 

А) 4 

Б) 8 

В) 6 

Г) 3 

 
 

3. Назвіть українських вчених, які на підставі вивчення авторського досвіду і 

потреб розвитку української школи визначили сукупність ключових 

компетентностей: 

А) Н. М. Бібік, С. П. Бондар, О. В. Овчарук 

Б) Н. М. Бібік, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. Я. Савченко 

В) О.І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Ц. Трубачева 

Г) С. Ц. Трубачева, Н. М. Бібік, О. І. Локшина 

 
 

4. Вкажіть складники здоров’язбережувальної компетентності як предметної: 



А) знання (у формі фактів, уявлень і понять) про здоров’я, його складові; здоровий і 

безпечний спосіб життя; способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної 

діяльності 

Б) досвід здоров’язбережувальної і навчально-пізнавальної; особистісно-ціннісні 

ставлення, що самостійно реалізуються учнем в умовах, передбачених програмою та в 

конкретних життєвих і навчальних ситуаціях 

В) мотивація учнів до здорового і безпечного способу життя 

Г) всі відповіді правильні 

 
5. Перелічіть складові здоров'я інформація про які вміщено в навчальну програму 

«Основи здоров'я»: 

А) фізичну, соціальну 

Б) фізичну, соціальну, психічну, духовну 

В) психічну, духовну 

Г) немає правильної відповіді 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Локшина. О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській 

освіті / О. І.Локшина // Реалізація європейського досвіду компетентнісного 

підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. - К.: 

Педагогічна думка, 2009. - С. 19-33. 

2. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво - 

термінологічний дискурс / В. І.Луговий // Вища освіта України. - К.: Гнозис, 

2009. - №3 (додаток 1). - С. 8-14. - (Тематичний випуск «Педагогіка вищої 

школи: методологія, теорія технології»). 

10. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация / Д. Равен; пер. с анг. - М.: Конти-Центр, 2002. - 396 с. 

3. Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, 

а що проблемним для вищої освіти України / М. Степко // Вища освіта 

України: теор. та науково-метод. часопис. - К., 2009. - С. 43-52. 

4. Швалб Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в 

освіті / Ю. М.Швалб // Реалізація європейського досвіду компетентнісного 



підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару / Ю. 

М.Швалб. - К.: Педагогічна думка, 2009. - С. 105-113. 

5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи [Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - 

К.: К. І.С., 2004. - 112 с. - Режим доступу: Http://www. undp. org. ua/files/en 

33582maket competence eng ost. pdf. - (Серія «Бібліотека з освітньої 

політики»). 

 

 

Ключі до тестових завдань: 
 

 
Тема 

Варіант 

відповіді 

Номер 

завдання 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 

 
 

Тема 1 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 2 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 3 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
 

Тема 4 

1     

2     

3     

4     

http://www/


 5     

 

 

Тема 5 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 6 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 7 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 8 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Тема 9 

1     

2     

3     

4     

5     

 1     

2     
 



Тема 10 3  
 

  

4     

5  
 

  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 
 

 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з 

дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

підсумкового контролю знань (ІСПИТ). 

 
Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- впевненість, емоційність та аргументованість; 

- використання основної та додаткової літератури; 

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

- якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 
 

б) при виконанні письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння 

формулювати висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи; 

- підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних 

технічних засобів 

- самостійність опрацювання матеріалу, написання звіту, реферату; 



- здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення 

до певної проблеми; 

- якість опрацювання завдань. 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 
 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних 

та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево 

й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен 

аргументовано мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- МКР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми;- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

- виконання модульних контрольних робіт (МКР) – 30 балів 



ОО: 3з. × 2 б. = 6 б., ПА: 3з. × 3 б. = 9 б., ПС: 3з. × 5 б. = 15 б., 

де ОО – орієнтаційно-ознайомчий рівень, 

ПА – понятійно-аналітичний рівень, 

ПС – продуктивно-синтетичний рівень. 

- поточне опитування – 5 балів: 

0 балів – незадовільно; 

1-2 бали – при доповненні; 

3 бали – задовільно; 

4 бали – добре; 

5 балів – відмінно. 

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє 

арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по -тих 

бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. За 

пропуски навчальних занять нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен 

пропуск), які віднімаються від рейтингового балу при виведенні підсумкової 

оцінки. 

- поточне оцінювання – 5 балів: 

0 балів – незадовільно; 

1-2 бали – задовільно; 

3-4 бали – добре; 

5 балів – відмінно. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- реферати – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 10 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді  студента, до відомості  обліку успішності  може бути 

проставлена залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 



Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він 

отримував за результатами поточного контролю, складанням семестрового 

заліку. 

 
ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

6. Творча робота (10 балів за одну роботу); 

7. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне 

заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24 бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку 

(3 бали); 

10. Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 



11. Заохочувальний бал (2 бали); 

12.Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

 
 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 

вивченню курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь у 

науковій роботі, олімпіадах, конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного 

досвіду, вивчення додаткової літератури; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри до теми заняття; 

- робота з науковою літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять. 

 
 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Зміст, мета і завдання курсу «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей». 

2. Становлення компетентнісного підходу в освіті: зарубіжний та вітчизняний 

досвід. 

3. Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція». 
4. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної 

педагогічної діяльності. 

5. Мета і завдання формування педагогічної компетентності. 
6. Суть педагогічної компетентності. 

7. Зміст педагогічної компетентності. 

8. Принципи формування педагогічної компетентності. 

9. Модель педагогічної компетентності. 

10.Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 



11.Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності» 

12.Зміст поняття «ключова компетентність». 

13.Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті. 

14.Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

15.Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) 

компетентностей. 

16.Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової 

школи. 

17.Зміст і структура вміння учнів самостійно вчитися. 

18.Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра. 
19.Аналіз нових програм для початкової школи щодо формування в учнів 

ключової компетентності уміння вчитися. 

20.Проектування уроку у початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу. 

21.Домінування суб’єктності учня – основна характеристика якості 

уроку.Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної 

діяльності вчителя. 

22.Сутність поняття «предметна компетентність». 

23.Структура і зміст мовленнєвої компетентності 

24.Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі 

навчання української мови. 

25.Формування мовної компетентності молодших школярів у процесі навчання 

української мови. 

26.Методика формування соціокультурної компетентності молодших школярів. 

27.Компетентнісні результати навчання української мови. 

28.З метою формування кожної зі складових мовленнєвої компетентності 

дібрати (або створити) завдання, які б відповідали віковим особливостям 

школярів, змісту та програмовим завданням навчального предмета: для 

активізації органів мовлення; для розвитку графічних навичок письма: 

29.Структура і зміст читацької компетентності. 
30.Характеристика мовленнєвого, емоційно-ціннісного, літературно-творчого 

компонентів читацької компетентності. 

31.Формування у молодших школярів читацької компетентності. 

32.Компетентнісні результати навчання літературного читання. 

33.Структура і зміст математичної компетентності. 

34.Сутність логічного і геометричного складників математичної компетентності 

учня. 

35.Формування математичної компетентності молодших школярів. 

36.Формування геометричного і логічного складника математичної 

компетентності. 

37.Компетентнісні результати навчання математики. 

38.Формування ІКТ-компетентності молодших школярів. 



39.Структура і зміст соціальної компетентності. 

40.Структура і зміст природознавчої компетентності. 

41.Структура і зміст здоров’язбережувальної компетентності. 

42.Формування соціальної компетентності молодших школярів. 

43.Формування природничої компетентності молодших школярів (у процесі 

вивчення курсу «»Я і Україна»). 

44.Компетентнісні результати навчання природознавства. 


