
 

Сучасний урок  

в контексті 
компетентнісного підходу 
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Компетентність  -  

НОВА ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ОСВІЧЕНОСТІ ЛЮДИНИ,  

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ЇЙ ДІЯТИ 

 В ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЯХ 
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КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА  -  

ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ= 

+ДОСВІД ОСОБИСТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

+СФОРМОВАНІ ЦІННОСТІ 

+ЖИТТЄВО НЕОБХІДНІ ЗУН 

+ВЛАСНЕ СТАВЛЕННЯ 
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Компетентнісний підхід -  
спрямованість освітнього процесу на 
формування й розвиток ключових і 

предметних компетентностей особистості 
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Ключові компетентності : 
• уміння вчитися 

• здоров’язбережувальна 

• загальнокультурна  
(комунікативна) 

• соціально-трудова 

• інформаційна 
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Предметна компетентність – 
сукупність знань, умінь та 

характерних якостей,  

що дають змогу учневі автономно 
виконувати певні дії у межах 

конкретного предмета 

 для розв’язання навчальної 
проблеми (завдання, ситуації). 
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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 
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Природознавство Природознавча, 
дослідницькі уміння 

Я у світі  Соціальна, 
громадянська, уміння 
вчитися 

Музичне мистецтво Основи музичної 
культури  

Трудове навчання Предметно-
перетворювальна, 
соціально-трудова 

Основи здоров'я  Здоров'язбережувальна  

Інформатика Інформаційно-
комунікаційна, уміння 
вчитися 



Компетентнісний підхід тісно 

пов’язаний із  

особистіно орієнтованим і 

діяльнісним підходами 
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Навчальні досягнення учнів                           

за компетентнісним підходом  

Знання «Я знаю… (уявлення, факти, відомості, 
ознаки, поняття)» 

Діяльність  «Я знаю, як це зробити…  
Я вмію… Я можу…  
Я роблю…» 

Творчість  «Я створюю…Я придумую… Я змінюю… 
Я знаходжу… Я доповнюю…» 

Ставлення «Я прагну до… Я хочу досягти…  
Я ціную…  
Я схвалюю… Я заперечую…  
Я думаю інакше…» 
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Вимоги до сучасного уроку, 

зорієнтованого на реалізацію 

компетентнісного підходу 

• підвищення рівня мотивації учнів 
(ситуативної і перспективної); 

• використання  життєвого досвіду 
дітей; 

• творче застосування набутих 
знань на практиці 
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• формування навичок  роботи з 
різними джерелами інформації; 

• чітка організація уроку; 

• підвищення самоосвітньої та 
творчої активності учнів; 

• наявність контролю, само-  і 
взаємоконтролю за процесом 
навчання; 

• формування моральних цінностей 
особистості; 
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• розвиток соціальних і 
комунікативних здібностей учнів; 

• створення ситуації успіху; 

• впровадження проблемного 
навчання, інтерактивної технології 
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Моделювання сучасного уроку  
в контексті компетентнісного підходу 

 Створення умовної моделі уроку: 

• чітке визначення місця уроку і в змістовому, і в 
методичному аспектах у межах навчального курсу, 
розділу, теми; 

• формулювання загальної мети вивчення матеріалу; 

• вибір педагогічних методів, прийомів, технологій, 
використання яких забезпечить досягнення 
поставленої мети найбільш раціональним шляхом 
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Проектування сучасного уроку  
в контексті компетентнісного підходу 

Створення структури педагогічного 
процесу: 

• визначення виховних і розвивальних завдань; 

• прогнозування результатів; 

• опрацювання змістової частини матеріалу; 

• визначення методів, прийомів роботи; 

• прогнозування навчальних та загальних 
компетентностей, які формуються на уроці 
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Конструювання сучасного уроку  
в контексті компетентнісного підходу 

Створення конструктора (конспекту) 
уроку: 

• чітке формулювання мети, завдань, типу, 
форми проведення уроку; 

• конкретизація методів, прийомів; 

• запис дій учителя та передбачення дій учнів; 

• раціональний розподіл часу; 

• виділення структурних елементів навчальної 
діяльності 
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