
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 
 

 
 
 

Використання інноваційних технологій 

для формування професійних 

компетентностей учнів та студентів 

 
 

 

Матеріали науково-методичної 

конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня   2020 року 

 

 

 

 



 2 

УДК 37.018 (06) 

К 89 

 

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою ВСП «Любешівський ТФК  

Луцького НТУ ( протокол № 5 від 25.01.2021) 

 

 

     Використання інноваційних технологій для формування професійних 

компетентностей учнів та студентів: матеріали доповідей (тез) учасників 

науково-методичної конференції (10 грудня 2020 року) / за наук. ред. кан. тех. 

наук А.В. Хомича, викладача-методиста Т.П. Герасимик-Чернової / упорядники 

Т.П. Кузьмич, Н.П. Літвинчук. − Любешів, 2021 р. − 64 c 

 

                                                    

 

У збірнику висвітлено  питання модернізації освітніх і професійних стандартів 

в Україні,  значення та  вплив інноваційних технологій на формування 

професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників, фахових 

молодших бакалаврів. 

 
 

 

 

 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за 

достовірність і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних 

імен та інших відомостей. 

 

 

 

 

 

 

 

© ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 2021 

 

 



 3 

Зміст 

1.Кузьмич Т.П. 

Інноваційні технології  в освітньому процесі та формування інформаційної 

компетентності …………………………….……………………………………..4 

2.Герасимик-Чернова Т.П. 

Формування предметних компетентностей при вивчені загальноінженерних 

дисциплін ………………………………………………………………………..14 

3. Хомич Ю.А. 

Застосування ІКТ на заняттях з дисципліни «Технології» та їх вплив на 

формування професійних компетентностей….………………………………..18 

Баховська М.В. 

4.Застосування та вплив інноваційних технологій на формування професійних 

компетентностей здобувачів освіти на уроках математики…………………..22 

5. Клявзунік С.А. 

Формування професійних компетентностей  шляхом використання 

інноваційних технологій  ………………………………………………………..32 

6.Мельник Р.М. 

Політична компетентність як умова розвитку демократичного суспільства...36 

7. Чорноус Н.М. 

Формування професійних компетентностей на уроках хімії……..……….…..41 

8. Гунчик Р.В. 

Використання інноваційних технологій навчання – запорука формування 

професійних компетентностей висококваліфікованих спеціалістів .…………52 

9. Кудриницький Г.В. 

Вивчення впливу інноваційних технологій на  компетентність кваліфікованих 

робітників…………………………………………………………………………55 

Кудреницька Л.І. 

10. Інноваційні технології та формування загальнокультурної компетентності 

на уроках літератури……………………………………………………………..59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Кузьмич Т.П., 

методист 

 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
  У Національні доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 

пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої 

освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, 

професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних та інформаційних 

технологій. В Україні  здійснюється процес становлення нової системи освіти. 

Цей процес супроводжується  істотними змінами в педагогічній теорії і 

практиці навчально-виховного процесу. Освіта має конкретну мету: створити 

такі умови навчання, за яких кожен учень чи студент міг би успішно навчатися, 

розвивати свої здібності та інтелект.  

Тому впровадження  інноваційних технологій в навчально-виховний процес 

є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. 

Навчання з використанням  інноваційних технологій якісно перевищує 

класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах 

класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар’єри, 

безперервна освіта. 

Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес є вимогою сьогодення. З впровадженням нових технологій 

змінилась і сама форма проведення занять. Сьогодні якісне навчання не може 

здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають новітні 

цифрові технології. Саме вони дають змогу зробити навчально-виховний 

процес більш ефективним, краще подати матеріал, зробити його більш 

доступним для сприйняття та викликати інтерес студентів до навчання. 

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і 

відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації 

та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх 

суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій студент був би 

активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. 
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Вже давно доведено, що кожен студент по-різному освоює нові знання. 

Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного 

студента. Тепер же, з використанням інноваційних технологій, навчальні 

заклади  отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб 

задовольнити індивідуальні запити кожного студента. 

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, 

перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви 

інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб студент 

активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і 

міг їх оцінити.  

             Тому важливим фактором ефективності освіти стає впровадження нових 

педагогічних технологій. Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати 

лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, з 

ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, 

необхідні для успішної самореалізації у житті та праці. Сьогодні заклад освіти 

покликаний формувати компетентності, що дозволять кожному випускнику 

стати успішною, життєспроможною особистістю, здатною до творчої 

самореалізації. Ми повинна не просто дати  дітям той чи інший обсяг знань і 

вмінь, а й сформувати таку людину, яка здатна критично мислити, приймати 

рішення, виробити свою позицію в житті, власний світогляд, ставлення до себе 

й інших, вміння адаптуватись до умов життя, змінюючи його на краще. Тому 

постала проблема перебудови й  підвищення ефективності педагогічного 

процесу, надання йому особистісно зорієнтованого характеру. Така перебудова 

обумовлюється спроможністю вчителя позбутися стереотипів, готовністю до 

перегляду власних поглядів, постійною самоосвітою та самовдосконаленням. 

Сучасний педагог  повинен  бути готовим до змін, здатним сміливо приймати 

педагогічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. Проблема ефективності, 

результативності педагогічного процесу може бути розв'язана лише за умови 

забезпечення високої компетентності та відповідної професійної майстерності 

кожного педагога. 

Отже, стратегічною метою системи освіти є розвиток компетентностей. 
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За новим тлумачним словником української мови  компетентна людина 

визначається як така, що має достатні знання у будь-якій галузі, яка добре 

обізнана, тямуща у будь-чому. 

         «Компетентність - динамічна комбінація знань, способів мислення 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно проводити професійну або подальшу навчальну 

діяльність».  [2]. 

     Природа компетентності така, що хоч вона є продуктом учіння, але вона не 

прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку індивіда, його не стільки 

„технологічного‖, скільки особистісного зростання, цілісної самоорганізації і 

синтезу діяльнісного й особистісного досвіду. Отже, компетентність – це така 

форма існування знань, умінь, освіченості в цілому, які зумовлюють 

особистісну самореалізацію, знаходження тим, хто навчається, свого місця у 

світі, внаслідок чого освіта, що приводить до компетентності, високо 

мотивована і по-справжньому особистісно орієнтована, тобто забезпечує 

максимальну затребуваність особистісного потенціалу. Компетенція – це 

сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів 

та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них; готовність 

людини до вирішення завдань професійної та непрофесійної діяльності на 

основі використання особистістю внутрішніх і зовнішніх ресурсів. 

Компетентнісний підхід – це конкретне формулювання мети діяльності як 

компетенцій, необхідних (важливих) у професійній діяльності фахівця. Він 

забезпечує відповідну підготовку запитам ринку праці, відповідно підвищує 

конкурентоздатність робітників, ефективність їх професійної адаптації і 

діяльності.  

Відповідно  нового Закону «Про освіту» ключовими визначено такі 

компетентності: 

1.     Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це 

вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, 

факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування 
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мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний 

час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

2.     Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти 

висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити 

поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання 

і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння 

посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 

3.     Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні 

(числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних 

сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих 

математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 

підвищити рівень інтелектуальних здібностей школярів через розвиток: –

 уваги – логічного мислення – пам’яті – культури мислення. 

4.     Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове 

розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його 

в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 

аналізувати результати. 

5.     Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а 

водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій 

(ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-

грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами 

даних, навички безпеки в Інтернеті та  кібербезпеці. Розуміння етики роботи з 

інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

визнають визначення найважливіших ключових компетентностей. 

6.     Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального 

процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування 

ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та 
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способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

7.     Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на 

роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. 

8.     Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та 

втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до 

підприємницького ризику. 

9.     Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід 

та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення 

та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середо- вища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну 

з них діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних 

предметів на всіх етапах освіти. Продуктивне  навчання забезпечує засвоєння 

знань та умінь,  володіючи якими випускник  знаходить підґрунтя для свого 

подальшого життя. 

Сьогодні до нас приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному 

суспільстві, у цифровому середовищі, і, щоб скористатися його перевагами, 

нам, педагогам, необхідно переосмислити самоцінність знань та 

самодостатність викладача як джерела інформації. «Компетентнісний підхід 

передбачає використання активних та інтерактивних методів навчання, за яких 

учень відходить від позиції спостерігача, споживача навчальної інформації, а 

стає активним учасником навчального процесу. Самостійність, ініціативність, 
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творчість учнів забезпечують вирішення творчих, проблемних завдань, завдань 

практичного спрямування, аналіз життєвих ситуацій, проведення навчального 

дослідження.» [3].  Специфіка предмета інформатика створює найбільш широкі 

можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних, але й 

інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально-виховних цілей, які 

постають перед сучасними закладами освіти. 

Проблема формування інформаційної компетентності студентів є однією з 

основних завдань які сьогодні стоять перед  закладами вищої освіти. У зв’язку з 

цим різко зросли вимоги до інформаційної компетентності особистості, як 

одного з важливих структурних компонентів професійної компетентності. 

Людині потрібні сформовані навички ефективної взаємодії з інформаційним 

середовищем, уміння використовувати надані можливості, і певний рівень 

інформаційної культури і культури поведінки в інформаційному середовищі. 

Інформаційне середовище спонукає користувача постійно оцінювати свої 

знання, уміти співвідносити моделі знань й інформації. У свою чергу, це не 

може не стимулювати процеси, що завершуються отриманням нових знань. 

Основна мета вищої професійної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця: 

компетентного, відповідального, що вільно володіє своєю професією та 

орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за 

фахом, готового до постійного професійного зростання та професійної 

мобільності [3, с. 12]. Розвиток і впровадження нових інформаційних 

технологій в освітню практику веде до оновлення інформаційного середовища в 

будь-якій предметній діяльності та вимагає кардинального переосмислення 

цілей, змісту, форм і методів підготовки студентів на новому рівні, що 

відповідає вимогам часу. Сучасний педагог повинен не тільки володіти 

необхідним для професійної діяльності обсягом знань, а й вміти ними творчо 

користуватися в навчальній діяльності: визначати цілі пізнавальної діяльності; 

знаходити оптимальні способи реалізації поставлених цілей; використовувати 

різноманітні інформаційні джерела; шукати і знаходити необхідну інформацію, 

оцінювати отримані результати; організовувати свою діяльність; співпрацювати 

з тими, хто навчається. Сьогодні грамотним фахівцем неможливо стати, не 
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орієнтуючись в спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, напрямків, 

підходів, що реалізуються в сфері освіти.  

У сучасній педагогічній науці і практиці широко застосовується дефініція 

«інформаційна компетенція». Інформаційну компетенцію розуміють як 

сукупність знань, вмінь, навички і засобів діяльності в галузі інформаційних 

технологій, спрямованих на вирішення професійних завдань. На основі аналізу 

наявних в науковій і методичній літературі характеристик можна визначити 

інформаційну компетенцію, як надбані в результаті навчання конкретні знання, 

вміння, навички і засоби діяльності, націлені на ефективне прийняття рішень в 

навчальній і професійній діяльності, за допомогою використання комп’ютерних 

технологій. Ми трактуємо термін «професійна компетентність» як сукупність 

інтегрованих знань, умінь та навичок, а також особистісних якостей, що дають 

можливість педагогу ефективно проектувати і здійснювати свою професійну 

діяльність. До теперішнього часу немає єдиної класифікації компетенцій, так 

само як немає і єдиної точки зору на те, скільки і яких компетенцій має бути 

сформовано у студента в процесі здобуття освіти.  

Вивчення і аналіз теоретичних підходів до розгляду сутності і структури 

інформаційної компетентності дозволяє констатувати наявність плюралізму 

думок, безлічі трактувань основних понять теми: «компетенція», 

«компетентність», «інформаційна компетенція», «професійна компетентність» і 

«інформаційна компетентність», що можна пояснити відносною новизною цих 

понять як предмета дослідження в педагогічній науці і багатоаспектністю їх 

застосування в освітній практиці. У даному випадку термін «компетенція» 

розуміється як отримані в результаті навчання у вузі знання, вміння, навички і 

способи діяльності, спрямовані на успішну професійну самореалізацію, а 

«компетентність» як здатність і готовність використовувати набуті і розвинуті в 

вузі компетенції для вирішення навчальних та професійних завдань. Термін 

«професійна компетентність» використовується нами в значенні сукупності 

інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, що 

дозволяють  ефективно проектувати і здійснювати свою професійну діяльність. 

Таке розуміння термінів «компетенція», «компетентність», «професійна 
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компетентність» зумовило і наше розуміння інформаційної компетентності 

студента, яка визначається нами як інтегративна якість, що характеризується 

високим рівнем теоретичних знань і практичних умінь в області інформаційних 

технологій, здатністю застосовувати ці знання і вміння в процесі освоєння 

основної освітньої програми, готовністю використовувати комп’ютерні 

технології в професійній діяльності для забезпечення високої якості навчально-

виховного процесу. Виходячи з цього визначення, в структурі інформаційної 

компетентності студента ми виділяємо комплекс придбаних ними 

інформаційних компетенцій:  

– термінологічну компетенцію;  

– компетенцію в області володіння стандартними засобами обробки інформації; 

–компетенцію в сфері організації предметної галузі за допомогою 

комп’ютерних технологій.  

Комп’ютерні технології відіграють високу роль при формуванні знань. 

Головна їхня перевага полягає в тому, що вони можуть «долучати учнів 

безпосередньо до процесу мислення, формування та становлення думки, а 

також закріплення знань». Але при їх використанні слід враховувати, що 

прагнення викладача збільшити кількість інформації в комп’ютерній 

навчальній програмі призводить до «спрацювання» захисних механізмів 

нервової системи учня, а бажання підвищити швидкість інформаційного потоку 

або тривалість занять призводить до зниження якості засвоювання навчальної 

інформації, до збільшення кількості помилок, погіршення настрою і 

самопочуття користувача [2, с. 24]. У процесі навчання студентів необхідно 

враховувати і уяву, як процес перетворення уявлень, що відображають реальну 

дійсність, і створення на цій основі нових уявлень, нерозривно пов’язаних з 

розвитком мислення і пам’яті. Чим вище рівень розвитку мислення, чим більше 

практичний досвід, тим складніші форми уяви можуть проявлятися у людини. 

Дана тенденція в підлітковому віці насамперед проявляється в тому, учень все 

частіше звертається до творчості [5, с. 67]. Комп’ютерні технології 

відрізняються динамічністю, основа яких не тільки в русі об’єкта на екрані, але 

і в монтажі, що допомагає виділити сутність, найбільш важливе, головне в 
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об’єкті або явищі [8, с. 103]. Однією з основних цілей застосування 

комп’ютерних технологій в навчанні студентів є залучення і концентрація уваги 

в ході освітнього процесу, що досягається новизною, незвичністю, 

динамічністю об’єктів на моніторі, контрастністю зображення, тобто ті якості 

інформації, які викликають мимовільну увагу учнів. Наприклад, при 

демонстрації відеоматеріалів одночасний вплив голосу диктора, слів діючих 

персонажів і музики впливають на глядача і, викликаючи мимовільну увагу 

учнів, сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу. При використанні 

комп’ютерних технологій, необхідно враховувати наступні психологічні 

особливості уваги:  

- зосередженість уваги; 

         - утримання уваги на одному об’єкті;  

         - стійкість уваги, яка навіть при активній роботі з об’єктом дослідження 

може у студентів зберігатися 25-30 хв., а потім потрібні перемикання уваги, 

короткий відпочинок;  

– кількість об'єктів, символів, які сприймаються одночасно з достатньою 

ясністю в нормі становить 5-9 об’єктів;  

– розподіл уваги;  

 – переміщення уваги з одного об’єкта на інший. 

 Технічні засоби дозволяють подавати інформацію в потрібній 

послідовності і в потрібних пропорціях, акцентуючи увагу на тих частинах 

об’єкта, які в даний момент є предметом обговорення [1, с. 53]. При 

використанні комп’ютерних технологій важливо враховувати можливість 

забезпечення з їх допомогою після довільної уваги учнів. Робота з комп’ютером 

дає учню такий заряд активності, настільки захоплює його, що він вже забуває 

про час і закінчує свою роботу, як правило, лише після неодноразових 

нагадувань викладача. Це створює сприятливу психологічну обстановку і 

вказує на стійку увагу учнів при роботі з комп’ютером. Можливість видавати 

інформацію з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття 

користувачів дозволяє зняти напруженість, що позитивно впливає на їхній 

емоційний стан [3, с. 13].  
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Отже, формування інформаційної компетентності майбутнього викладача є 

важливою складовою його професіоналізму. Системне, цілісне уявлення про 

інформаційну компетентність, виявлення її структури, обґрунтування критеріїв, 

дозволяє цілеспрямовано і ефективно організовувати навчальний процес в 

рамках освітньої діяльності. Сучасне покоління студентів активно користується 

технічними засобами, ресурсами мережі Інтернет, мультимедійними та іншими 

продуктами. Цей факт важливо враховувати при вивченні тих особливостей 

розвитку психічних процесів студентів, які викликають певні труднощі при 

засвоєнні ними навчального матеріалу. Наприклад, через домінуючої позиції 

логічної пам’яті сповільнюється розвиток механічної пам’яті, в той час як в 

коледжі значно зростає обсяг інформації, яку необхідно механічно 

запам’ятовувати. Використання комп’ютерних технологій в цьому випадку 

сприяють організація навчальної діяльності таким чином, щоб процес 

запам’ятовування інформації став більш ефективним. 
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Герасимик-Чернова Т.П.,  

викладач-методист   

 

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У статті розглядаються шляхи впровадження тісних міжпредметних 

зв’язків між загально інженерними дисциплінами такими як теоретична 

механіка, опір матеріалів, інженерне креслення.  

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, компетентнісний підхід, професійна 

підготовка.  

Актуальність теми. Сучасна концепція модернізації освіти висуває 

необхідність компетентнісного підходу, який передбачає розвиток ключових 

компетенцій у студентів, необхідних для успішної професійної діяльності. 

Такий підхід до підготовки кадрів з вищою та фаховою перед вищою освітою 

висуває на перше місце не інформованість студента, а вміння застосовувати 

випускником знання, вміння та навички при вирішенні проблем в конкретній 

професійній діяльності – у будівництві. агроінженерії, галузевому 

машинобудуванні.  

Аналіз досвіду освітніх систем багатьох зарубіжних країн засвідчив, що 

одним зі шляхів оновлення змісту освіти й освітніх технологій, узгодження їх із 

сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація 

фахової підготовки на компетентнісний підхід та створення ефективних 

механізмів його запровадження. Таким чином, особливу значущість для 

професійного успіху набувають особистісні якості та компетентність фахівця. 

Вимоги до результату  освіти формулюються категоріями «компетенції», 

«компетентність» [2]. 

 Одним з базових понять компетентнісної освіти є компетентнісний підхід. 

Цей перехід від кваліфікаційної моделі фахівця до компетентнісної, тобто 
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орієнтованої на конкретний результат, що і знайшло своє відображення у 

державних документах. 

Реалізація компетентнісного підходу при викладанні дисциплін ЦМК 

будівельного спрямування для фахівців будівельників враховує наступні 

основні умови: забезпечення неперервності формування компетентностей 

завдяки існуванню вертикальних та горизонтальних зв’язків між дисциплінами 

та елементами курсів впродовж усього періоду навчання та максимальна 

наближеність завдань і питань з дисциплін що вивчають техніки-будівельники і 

техніки-дизайнери  до практичної сфери компетентності роботи. Перед 

коледжем стоїть  задача підготовки компетентних фахівців, розв’язання якої 

вимагає підвищення рівня підготовки спеціалістів в галузі фундаментальних та 

професійних знань, зокрема технічних.  

Викладачі чітко уявляють роль і місце кожної навчальної дисципліни ЦМК 

у формуванні компетентностей майбутніх фахівців, зокрема, при свідомому 

засвоєнні спеціальних професійних навчальних дисциплін.  

Стосовно засобів реалізації компетентнісного підходу при вивченні навчальних 

дисциплін, на мою думку, доцільним є моделювання виробничих 

(експлуатаційних) умов роботи при проведенні практични завдань, ЛПЗ  із 

створенням викладачами необхідного навчально-методичного забезпечення.  

Для реалізації цього потрібно зробити наступне:  внести зміни до 

навчальних робочих програм з дисциплін відповідно до вимог IMO model 

course та принципів компетентнісного підходу у конкретних навчальних 

дисциплінах;  внесені зміни до навчально-методичних комплексів дисциплін 

ЦМК; продовжити  роботау зі складання завдань для практичних занять 

прикладного  характеру за спеціальностями та проводиться апробація вже 

розроблених завдань.  

З метою поглиблення вмінь практичного застосування набутих знань 

погтрібно переглянути перелік лабораторних робіт для здобувачів осавіти, які 

проводяться при вивченні креслення та інженерної графіки і розробити 

методичні рекомендації до їх проведення з використанням комп’ютерних 

програм.  
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На сьогодні продовжується робота зі створення нових лабораторних робіт з 

опору матеріалів, які сприятимуть кращому розумінню фундаментальних основ 

фахової діяльності майбутніх будівельників. 

Для продовження становлення та удосконалення компетентнісного підходу 

при вивченні дисциплін  продовжується розробка і виготовлення лабораторного 

обладнання для виконання лабораторних робіт з усіх напрямків навчальної 

роботи ЦМК. Ефективна організація самостійної роботи створює умови для 

підвищення рівнів навчальних досягнень, розвитку професійно-значимих 

якостей особистості, творчих здібностей, самостійності та активності, тим 

самим сприяючи становленню та розвитку професійної компетентності 

майбутнього фахівця. Чим вище рівень самостійності пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти у вузі, тим вища його здатність до подальшого професійного 

зростання, а відповідно й конкурентна спроможність його на ринку праці.  

Контролюючи результати роботи студентів, викладач має змогу 

стимулювати неактивних учасників курсу, виявити слабкі місця кожного 

індивідуально, вчасно надати педагогічну підтримку тощо. Опір матеріалів  є 

обов’язковою фундаментальною загальнонауковою дисципліною загального 

циклу для отримання ОПС фахового молодшого бакалаврам зі спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія».  Її вивчення сприяє розширенню 

наукового світогляду, розвитку мислення, а знання з опору матеріалів  

необхідні майбутньому фахівцю для розуміння механічних явищ, з якими йому 

доведеться зустрічатися у своїй практичній діяльності. Крім того, опір 

матеріалів  одночасно є базовою дисципліною для таких загальнонаукових та 

спеціальних дисциплін, як «Будівельна механіка», «Будівельна техніка», 

«ОРБК», «Будівельні конструкції». 

Отже, метою дисципліни «Опір матеріалів» відповідно до державної 

програми є:  формування  сучасного наукового уявлення про навколишній світ 

природи, техніки, конструкцій, його закономірності;  формування у студентів 

знань певних законів природи та умінь їх  використовувати, робити 

розрахунки, тобто формування у студентів  компетентностей, які є базовими 

для сприйняття та формування професійних компетентностей;  формування 
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знань, умінь та навичок, необхідних для: розуміння явищ у практичній 

діяльності, складання розрахункових схем, епюр, розвиток навичок, 

самостійного розв’язання різноманітних технічних задач, розуміння кількісних 

і якісних закономірностей, що спостерігаються у природі. 

 Самим очевидним підходом до реалізації цих вимог вважаємо 

використання при теоретичному викладенні та практичному використанні 

основних положень опору матеріалів прикладів пов’язаних з майбутньою 

професійною діяльністю. Також за доцільне формування вмінь під час 

виконання лабораторних робіт, які імітують певні ситуації на будівництві.  

Висновки. Таким чином, впровадження компетентнісного підходу в 

навчальний процес при викладенні  опіру матеріалів відбувається згідно плану, 

за яким ЦМК  працює над впровадженням. На даному етапі викладачі 

завершують процес підготовки дидактичних матеріалів для експериментальної 

роботи за ОПС фаховий молодший бакалавр. Навчально-методичні матеріали 

створені з компетентнісним підходом сприяють активізації пізнавальної 

діяльності студентів, так як спрямовують їх на засвоєння знань і вмінь, які 

мають прикладне значення для формування відповідних фахових 

компетентностей у подальшому навчанні.  
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викладач спецдисциплін 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

Проблема підвищення рівня професійної компетентності майбутнього 

викладача, здатного вільно й активно мислити, моделювати навчально-

виховний процес, самостійно генерувати, втілювати нові ідеї і технології 

навчання та виховання, є актуальною в сучасних соціально-економічних 

умовах. Поперше, професійно компетентний педагог позитивно впливає на 

формування творчих студентів у процесі навчально-виховної роботи; по-друге, 

зможе досягти кращих результатів у своїй професійній діяльності; по-третє, 

сприяє реалізації власних професійних можливостей. 

У багатьох європейських країнах, що займалися визначенням, добором та 

впровадженням ключових компетентностей, останнім часом відбулася 

орієнтація програм та педагогічних технологій на компетентнісний підхід. 

Водночас засвоєння студентами ключових компетентностей ураховується при 

оцінюванні навчальних досягнень студентів. Ключові компетентності мають 

стати основою процесу оцінювання навчальних досягнень і в українських ВНЗ 

[1, 13.] 

Професійна компетентність – сукупність професійних знань та вмінь, а 

також способи виконання професійної діяльності [2]. 

рмаційно-комунікативна, історична тощо. В процесі вивчення 

компетентностей Є. Милерян визначив послідовні етапи їх формування. На 

його думку, спочатку навички засвоюються як ізольовані, автоматизовані дії, 

далі згруповуються в цілісні конструкції (систему навичок), а навички 

узагальнюються до рівня так званих компетентностей. При цьому 
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компетентностями він називав специфічні здібності особистості, необхідні для 

ефективного виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, 

предметні знання та навички, способи мислення, а також усвідомлення 

відповідальності за свої вчинки [3, c. 95]. Що стосується професійної 

компетентності, то А. Маркова (1993, 1996) розглядає її з позицій психології 

праці і вважає разом з Н. Гришановою, В. Ісаєвою, Ю. Татур та іншими 

вченими як сукупність якостей особистості, які забезпечують її ефективну 

професійну діяльність, а ―компетенція‖ розуміється як коло питань, в яких 

спеціаліст має бути компетентним. 

На заняттях з технологій виникає можливість розкрити і показати 

взаємовідношення між виробництвом, технікою та мистецтвом. 

Сприйняття та розуміння людиною прекрасного виникло в процесі 

трудової діяльності. Ще здавна, створюючи різні утилітарні предмети, людина 

намагалась надати їм красивого вигляду. 

Мета технологій – це не лише створення суспільно-корисних об’єктів, а і 

поєднання навчання та виховання, розвиток у них умінь бачити красу 

оточуючого і переносити її на свою практичну діяльність.  

Завдання   викладача полягає  у  розвитку  творчого  потенціалу  учнів. 

Викладач повинен  сприяти  пробудженню  інтересу  до  пізнання,  розвивати  

вміння  та  навички  самостійно  працювати,  творчо  ставитися  до  виконання  

завдання.  Розвитку   творчих  задатків  студентів  сприяють   різнорівневі,  

індивідуальні  та  групові  завдання, інноваційні  технології,  інтерактивні 

форми навчання.        

Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання. Отже, 

інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, 

засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від 

визначення мети до одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх 

умовах навчання. Тому ідея «інноваційної технології» полягає у виробленні 

певної сукупності технологій навчання, що сприяють розвитку творчих 

здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у 

сучасних студентів. 
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На відміну від звичайних занять, метою яких є оволодіння знаннями, 

вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує інтереси, 

нахили, здібності кожного студента. У ньому поєдналися елементи традиційних 

уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення - 

але у незвичайних формах. 

Інноваційними технологіями  з дисципліни є:  

1. Проектні технології. 

2. Інтерактивні технології. 

3. Інформаційно-комунікаційні технології. 

Особливе місце серед інноваційних технологій  займає проектна 

технологія  під час вивчення технологій. 

Слово „проект” у перекладі з латинської мови означає „кинутий вперед – 

план, задум тощо”. 

Творчий проект – це самостійна (під контролем і з допомогою вчителя) 

творча робота студента від задуму до практичного втілення в життя. 

Основними  етапами  проектного  навчання є:  

1. Організаційно-підготовчий етап. 

На цьому етапі студенти обирають тему проекту із списку тем, 

запропонованих викладачем (або придумують свою тему), роблять її 

обґрунтування, розробляють критерії майбутнього виробу, визначають об’єм 

знань та умінь, які необхідні для виконання задуму, працюють із літературою, 

шукають та аналізують аналоги задуманого виробу (послуги), пропонують різні 

власні конструкції виробу 

2. Технологічний етап.  

Студент виконує технологічні операції (виготовляє виріб), здійснює 

самоконтроль і самооцінку своєї діяльності.  

3. Заключний етап.  

Студенти демонструють свої вироби. 

Велику  увагу слід приділяти  підбору  об’єктів  проектування. Вони 

мають бути цікаві студентам.  Теми для проектів, що виконуються обираються 

студентами виключно за бажанням, вони самостійно збирають  інформацію, 
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проектують  виріб, а у  процесі  технологічного  етапу виготовляють  його.  

Діти оформлюють результати роботи у вигляді доповідей, макетів, 

мультимедійних презентацій.  

У  практичній роботі широко використовуються довідники, навчальні, 

демонстраційні програми тощо. 

Значно полегшують  роботу  і, що досить суттєво, дозволяють виявити 

реальний рівень знань студентів  тестові програми. На мій погляд вони 

корисні ще й тому, що кожен студент може самостійно перевірити свої знання 

та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал. 

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

відносяться: 

1. Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної 

діяльності, її аналізу та оцінювання.  

2. Мультимедійні програмні засоби.  

Під час занять широко використовуються готові мультимедійні засоби, 

часто власні мультимедійні презентації. Це викликає живий інтерес встудентів, 

покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку 

творчих здібностей. 

Отже, формування професійних компетентностей студентів здійснюється 

завдяки впровадженню у практику навчання нових технологій, методів і 

дидактичних прийомів, які допоможуть студентам одержати професію. 
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Баховська М. В., 

викладач загальноосвітньої підготовки 

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 «Найважливіша задача цивілізації – навчити людину мислити». 

 Т. Едісон 

Інтенсивні зміни, які відбуваються в даний час в нашому суспільстві, 

вимагають творчо розвиненої, креативно мислячої, компетентної, активної 

особистості, орієнтують педагогів на новий рівень викладання і виховання 

учнів. 

Якщо в недавньому минулому основним завданням, що стоїть перед 

викладачем, була передача учням певної суми знань, то в даний час на перший 

план висувається завдання розвитку творчого мислення учнів в процесі 

навчання, вміння ними самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в 

стрімкому потоці сучасної наукової інформації, розвивати їх здатність 

адаптуватися до постійно мінливих життєвих ситуацій, шукати шляхи 

нестандартного вирішення ситуацій і проблем. Відповідно до проекту 

«Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років» його 

найважливішою метою є «забезпечити відповідність змісту освіти потребам і 

викликам сучасного суспільства, створити умови для постійного оновлення 

змісту освіти, перетворити освіту на рушій економіки знань». 

Актуальність обраної теми полягає в необхідності широкого застосування 

продуктивних інноваційних технологій на уроках математики та у позаурочний 

час, які дозволяють швидше, економічніше і якісніше досягти мети 

математичної освіти. 

Продуктивна та технологія, за допомогою якої можна отримати більш 

високий результат швидше і з меншими витратами в порівнянні з раніше 

призначеними технологіями. 

Метою даної роботи є виявлення позитивних сторін при використанні 

інноваційних технологій на уроках математики та в позаурочний час. 

Зазначена мета зумовила постановку і вирішення наступних завдань: 
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1. Розглянути доцільність застосування тих чи інших інноваційних технологій 

на різних етапах уроку або в позаурочний час. 

2. Виявити вплив впровадження інновацій на підвищення рівня мотивації 

навчання. 

3. Зробити вибір раціонального та оптимального рівня використання 

інноваційних технологій. 

Поняття «інновація» визначається як нововведення, прирощення, сприяюче 

якісної зміни освітнього середовища. 

Інноваційна діяльність розглядається як перехід системи з одного стану в 

інший, що забезпечує підвищення якості освіти. 

Введення нових технологій вносить радикальні зміни в систему освіти: раніше 

її центром був викладач, а тепер - учень. Це дає можливість кожному учневі 

навчатися у відповідному для нього темпі і на тому рівні, який відповідає його 

здібностям. 

В нашому навчальному закладі застосовують наступні сучасні інноваційні 

технології або їх елементи: 

- інформаційно-комунікаційні технології; 

- компетентісний підхід; 

 - технології рівневої диференціації та індивідуалізації; 

 - інтерактівні технології (проектний метод, що включає  проблемне навчання 

та дослідницьку діяльність); 

- особистісно-орієнтовані технології навчання; 

- тестове технології; 

- здоров’язберегаючи технології. 

Інформаційно-комунікаційні технології 

На сьогоднішній день інформаційно-комунікаційні технології займають 

велике місце в освітньому процесі. Головною перевагою цих технологій є 

наочність, оскільки велика частка інформації засвоюється за допомогою зорової 

пам'яті, і вплив на неї дуже важливо в навчанні. Інформаційні технології 

допомагають зробити процес навчання творчим і орієнтованим на учня [2,2-5]. 
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Використання ІКТ на уроках математики дозволяє: зробити процес 

навчання більш цікавим, яскравим, захоплюючим за рахунок багатства 

мультимедійних можливостей; ефективно вирішувати проблему наочності 

навчання; розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи 

його більш зрозумілим і доступним для учнів. 

Помічено, що учні виявляють великий інтерес до теми, коли при 

поясненні нового матеріалу застосовуються презентації. Навіть пасивні учні з 

величезним бажанням включаються в роботу. Використовую ІКТ на різних 

етапах уроку: усний рахунок, при поясненні нового матеріалу; при закріпленні, 

повторенні, на етапі контролю. 

Уроки із застосуванням комп'ютерних технологій не тільки пожвавлюють 

навчальний процес, але і підвищують мотивацію навчання. 

Компетентнісний підхід 

Застосування компетентнісного підходу у вивченні математики дозволяє 

підвищувати математичну грамотність і розвивати продуктивне математичне 

мислення: вміння читати та інтерпретувати кількісну інформацію, подану в 

різній формі, характерну для засобів масової інформації; уміння працювати з 

формулами обчислень з раціональними числами, виконувати дії з відсотками; 

дії з різними одиницями вимірювання та інше. 

У «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років» 

пропанують «Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок у 

галузі ІКТ для учнів і викладачів, співмірних із міжнародними показниками 

(PISA incomputerskills, індустріальні міжнародні тести Microsoft 

CertifiedEducator тощо)». 

Міжнародна програма PISA почала діяти з 2000 року, коли був прийнятий 

Лісабонський меморандум безперервної освіти Європейського Союзу. У 

меморандумі зазначалося, що безперервна освіта приймає настільки величезне 

значення в країнах ЄС саме в даний час у зв'язку з тим, що Європа стала 

"суспільством, заснованому на знанні" (knowledge-basedsociety). Це означає, що 

інформація, знання, а також мотивація до їх постійного оновлення та навички 
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необхідні для цього стають вирішальним фактором європейського розвитку, 

конкурентоспроможності та ефективного ринку праці. 

Ті знання та навички, які ми отримуємо в дитинстві і юності, зовсім не 

гарантують нам успіху на все життя. І навіть періодичне підвищення 

кваліфікації ще не є вирішенням проблеми. Безперервна освіта розглядає 

процес навчання як постійний континуум "від колиски до смерті". І його 

основою служать ті базові навички, які людина отримує в молодості. В 

інформаційному суспільстві ці навички повинні бути переглянуті і розширені. 

До них треба додати вміння вчитися і бажання продовжувати своє навчання 

самостійно. PISA - унікальне дослідження, в ньому оцінюється не тільки 

ступінь засвоєння навчального матеріалу, а й готовність 15-річних підлітків до 

самоосвіти протягом усього життя, здатність використовувати отримані 

навички та знання для вирішення найрізноманітніших життєвих завдань, тобто 

функціональна грамотність учнів. Перевіряються три види такої грамотності: 

«читацька грамотність», «математична грамотність», «природно-наукова 

грамотність». 

Математична грамотність: 

 Здатність людини визначати і розуміти роль математики в світі, в якому він 

живе; 

 Висловлювати добре обгрунтовані математичні судження; 

 Використовувати математику так, щоб задовольняти в сьогоденні і 

майбутньому потреби, притаманні творчому, зацікавленому і мислячій людині. 

Підхід і зміст перевірки в дослідженні PISA мають суттєві відмінності від 

інших міжнародних досліджень. У більшості з них зміст визначається, 

виходячи з тематики розділів і питань шкільного курсу математики. У даному 

дослідженні використаний сучасний підхід, який заснований на використанні 

поняття математичної грамотності. У складі математичної грамотності (рис.1.) 

виділені два основних аспекти: 

- "Фундаментальні математичні ідеї", 

- "Математична компетентність"і два менш значущих аспекти: 

- Основні розділи і теми курсу математики, 
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- Ситуації, в яких використовуються математичні знання. 

 
Рис. 1. Математична грамотність 

Виділено три рівні математичної компетентності, які є опорою при відборі 

змісту перевірки. Перший рівень включає - відтворення математичних фактів, 

методів і виконання обчислень; другий рівень - встановлення зв'язків та 

інтеграцію матеріалу з різних математичних тим, необхідних для вирішення 

поставленого завдання; третій рівень - математичні роздуми, що вимагають 

узагальнення та інтуїції. 

            На уроках математики можна використовувати завдання для перевірки 

кожного з рівнів математичної компетентності. Я наведу приклад завдання 

комплексної перевірки всіх рівнів. 

            Задача: 

Корпус машини СО-165 складається з обичайки у вигляді циліндра і двох днищ. 

Обичайка виготовляється з листової сталі 20 товщиною 5мм. Розміри 

обичайки: діаметр 800мм, довжина 900мм. 

1. Визначити довжину зварювальних швів, розміри картки. 

2. Розрахувати вартість витратних зварювальних матеріалів при ручного 

дугового зварювання та автоматичному зварюванні під шаром флюсу. 

3. Який вид зварювальних робіт ефективніше в розглянутому випадку? 

            Зверніть увагу, що першому завданню відповідає першій рівень 

математичної компетентності - учні використовують безпосередньо формули 

для знаходження довжини кола і виконують арифметичні дії (складають висоту 

циліндра і дві довжини кола його заснування). Другому рівню відповідають 
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наступні дії - учням необхідно задіяти знання з спецтехнології і 

матеріалознавства, щоб виконати розрахунок витратних матеріалів. 

Відповідаючи на останнє запитання - вони здійснюють порівняння, аналізують 

отримані результати, міркують і приймають рішення. Таким чином 

перевіряється третій рівень математичної компетенції. 

А головне, учні розглянули практичну ситуацію, з якою вони можуть 

зіткнутися, працюючи на виробництві. 

  Таким чином, знайомство з матеріалами дослідження PISA зумовило підставу 

для більш широкого застосування практико-орієнтованих завдань і вправ, 

спрямованих на використання знань у повсякденному житті (особистої, 

виробничої та громадської). 

Технологія рівневої диференціації та індивідуалізації 

Диференціація сприяє більш міцному і глибокому засвоєнню знань, розвитку 

індивідуальних здібностей, розвитку самостійного творчого мислення. 

Різнорівневі завдання полегшують організацію заняття, створюють умови для 

просування учнів у навчанні відповідно до їх можливостями. 

При використанні технології рівневої диференціації та індивідуалізації 

необхідний особливий педагогічний такт викладача, щоб ні в якому разі не 

принизити учня перед його ровесниками, даючи йому полегшене завдання, а 

дати йому можливість разом з усіма переживати радість від правильно 

виконаного завдання, тим самим «окрилити» його для подальшої роботи над 

більш складним завданням. 

Інтерактивні технології (метод проектів) 

У. Томсон - Кельвін говорив: «Я часто повторюю, що якщо ви в змозі виміряти 

те, про що ви говорите, і результат виразити числом, то ви дещо - що знаєте про 

цей предмет». 

Останнім часом в групі активних технологій навчання, де учень поряд з 

учителем займає активну позицію (якщо учень працює самостійно - 

лабораторний метод, робота з книгою, документами) у процесі добування 

знань, стали виділяти інтерактивні технології. Інтерактивність (inter - взаємний, 
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act - діяти) на увазі взаємодію, знаходження в режимі бесіди, діалогу з чим-

небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною). 

Самореалізація учнів у навчальній діяльності можлива при наявності групової 

роботи, взаємодії учнів між собою, з учителем, з навчальною інформацією, з 

комп'ютером. Цим умовам відповідає використання у навчальній діяльності 

інтерактивних технологій, що представляють систему правил організації 

продуктивної взаємодії учнів між собою, з учителем, з комп'ютером, з 

навчальною літературою, при якому відбувається освоєння нового досвіду, 

отримання нових знань і надається можливість для самореалізації особистості 

учнів, виявлення та розкриття їх здібностей. 

Іншими словами, інтерактивні технології орієнтовані на більш широку 

взаємодію учнів не лише з учителем, а й один з одним і на домінування 

активності учнів у процесі навчання. Отже, використання у навчальній 

діяльності інтерактивних технологій сприяє самореалізації особистості учня, 

підвищує його мотивацію до навчання та адаптацію в освітньому середовищі, 

розвиває його комунікативні здібності і веде до підвищення внутрішньої 

самооцінки. 

Проектний метод дозволяє відійти від авторитарності в навчанні, завжди 

орієнтований на самостійну роботу учнів. За допомогою цього методу учні не 

тільки отримують суму тих чи інших знань, а й вчаться здобувати ці знання 

самостійно, користуватися ними для вирішення пізнавальних і практичних 

завдань. 

Метод проектів - активне залучення учнів у процес пошуку необхідної 

інформації, її критичного і творчого осмислення, актуалізації знань через їх 

застосування на практиці. Проектний метод навчання завжди орієнтований на 

самостійну діяльність учнів: індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують 

протягом певного відрізка часу. Він передбачає вирішення як-то проблеми, що 

передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого - 

інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих 

областей. 

Використання проектної діяльності учнів дозволяє: 
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- розвивати комунікативні та організаційні навички роботи з 

інформацією; 

- удосконалювати і тренувати розумову діяльність учнів; 

- створювати стійкі установки на активне сприйняття інформації; 

- стимулювати ініціативу і зростання творчих можливостей. 

Особистісно-орієнтовані технології навчання 

Фактично всі розвинені країни усвідомили необхідність особистісно-

орієнтованого навчання, де учень стає центральною фігурою, враховуючи його 

задатки, здібності, можливості, використовуючи передові педагогічні та 

інформаційні технології. Подібне навчання сприяє не тільки оволодінню 

певною сумою знань, умінь, а й, що значно важливіше, - особистісному 

розвитку. 

Вивчення особистості учня, визначення його стану в початковий період 

навчання і після здійснення педагогічного впливу є одним з центральних 

питань продуктивної технології. Ще в 1867 році К. Д. Ушинський у книзі 

«Людина як предмет виховання» писав: «Якщо педагогіка хоче виховати 

людину в усіх відношеннях, то вона повинна насамперед вивчити її також в 

усіх відношеннях». Тому особливого значення набуває включення об'єкта 

впливу - учня - в структуру технологічного процесу. При проектуванні 

педагогічної технології бажано враховувати особливості кожного учня - його 

індивідуальні передумови, які надають «опір» або, навпаки, сприятливі впливу 

навчальних впливів[3,94-108]. 

Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу, а також використання 

інтерактивних методів (метод проектів, ігрові методи) є методичною основою 

особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання. Особистісно-

орієнтована технологія навчання допомагає у створенні творчої атмосфери на 

уроці, а так само створює необхідні умови для розвитку індивідуальних 

здібностей учнів. 

Тестові технології 

Завдання на тестовій основі отримали широке поширення в практиці 

викладання. Їх використовують на різних етапах уроку, при проведенні занять 
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різних типів, в ході індивідуальної, групової та фронтальної роботи, в 

поєднанні з іншими засобами і прийомами навчання. Сьогодні існують 

різноманітні варіанти тестів. На наш погляд, тести, створені самим викладачем, 

дозволяють найбільш ефективно виявляти якість знань, індивідуалізувати 

завдання, враховуючи особливості кожного учня. Тестові завдання складаються 

з урахуванням завдань уроку, специфіки досліджуваного матеріалу, 

пізнавальних можливостей, рівня готовності учнів. Тестова технологія 

допомагає при контролі знань учнів. Тест забезпечує суб'єктивний фактор при 

перевірці результатів, а так само розвиває у учнів логічне мислення і уважність. 

Використання тестових завдань дозволяє здійснити диференціацію та 

індивідуалізацію навчання учнів з урахуванням їх рівня пізнавальних 

здібностей. 

Здоров'язберігаючі технологій 

Поняття «здоров'язберігаючі» відноситься до якісної характеристиці будь-якої 

освітньої технології, яка б показала, наскільки при реалізації даної технології 

вирішується завдання збереження здоров'я основних суб’єктов освітнього 

процесу - учнів і педагогів. 

Використання даних технологій дозволяють рівномірно під час уроку 

розподіляти різні види завдань, чергувати розумову діяльність, визначати час 

подачі складного навчального матеріалу, виділяти час на проведення 

самостійних і контрольних робіт, нормативно застосовувати технічні засоби 

навчання, що дає позитивні результати в навчанні. При підготовці та 

проведенні уроку необхідно враховувати: дозування навчального 

навантаження; етапи уроку з урахуванням динамічності учнів, їх 

працездатності; дотримання гігієнічних вимог (свіже повітря, гарна 

освітленість, чистота); сприятливий емоційний настрій; профілактика стресів 

(робота в парах, групах, стимулювання учнів); оздоровчі моменти і зміна видів 

діяльності на уроці, що допомагають подолати втому, зневіру, незадовільність. 

Методи і форми, які передбачають диференціацію процесу навчання, 

передбачають здоров'язберігаючий потенціал. Диференціація дозволяє 

побудувати індивідуальну траєкторію успіху, підбір учню адекватних його 
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індивідуальним здібностям і можливостям методів і засобів навчання. 

Використання диференціації на основі інтересів учнів та рівня їх навченості, 

надання їм свободи вибору виконання навчальних завдань підвищує 

самостійність учнів, позитивно впливає на емоційно-вольову сферу 

особистості, і таким чином зміцнює здоров'я. 

«Предмет математики настільки серйозний, що корисно не упускати випадків 

робити його більш цікавим» Блез Паскаль. 

Таким чином, можна виділити переваги застосування інноваційних 

технологій. Вони допомагають навчити учнів активним способам отримання 

нових знань; дають можливість опанувати більш високим рівнем особистої 

соціальної активності; створюють такі умови в навчанні, при яких учні не 

можуть не навчитися; стимулюють творчі здібності учнів; допомагають 

наблизити навчання до практики повсякденного життя, формують не тільки 

знання, вміння та навички з предмета, а й активну життєву позицію. 
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Клявзунік С. А., 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сьогодення потребує фахівця, який може не тільки оперувати власними 

знаннями, а й готовий змінюватися та адаптуватися до нових потреб ринку 

праці, активно діяти, швидко приймати рішення та навчатися впродовж життя. 

Тому істотно зростають вимоги до компетентності, професіоналізму, культури 

та якості професійної підготовки майбутніх фахівців у системі  вищої освіти.  

Підготовка конкурентоспроможних, професійно компетентних фахівців є 

стратегічним завданням української системи освіти, умовою стійкого 

економічного росту і підвищення добробуту країни. Сьогодні, як ніколи, 

якість людських ресурсів значною мірою визначається рівнем їх професійної 

компетентності.  

Перед викладачами стоїть завдання створити підростаючому поколінню 

умови для його максимального самовизначення й самовираження. Нині 

актуальності набуває поняття компетентності студента, що визначається 

багатьма чинниками, оскільки саме рівень компетентності, на думку багатьох 

експертів, є тим індикатором, що дозволяє визначити готовність студента-

випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної 

участі у майбутній фаховій діяльності.  

Протягом останніх років у вітчизняній педагогіці з’явилося чимало праць 

присвячених проблемі підготовки майбутніх фахівців. Разом з тим, аналіз 

наукових праць вказує на те, що проблема формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців вивчена недостатньо.  

Тому формування професійних компетенцій майбутнього молодшого 

спеціаліста нині вимагає від навчального закладу вивчати і впроваджувати в 

навчально-виховний процес інноваційні технології, які включають не тільки 

новий підхід до його організації, але й новий тип відносин між викладачем і 

http://www.ippo.if.ua/files/%D0%86%D0%9C/MON/Bobak.pdf
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студентом, нові технології опанування знань. Таким чином, навчання має 

характерну рису: навчальний процес зливається з життям, із рішення реальних 

творчих задач.  

Застосування інноваційних технологій на заняттях при підготовці 

майбутніх спеціалістів сприяє підвищенню рівня пізнавальної самостійності, 

високому ступеню наочності й безперервному самоконтролю, засвоєнню 

знань та умінь, формуванню необхідних професійних компетенцій.  

Інноваційні технології викладання дисциплін слід опановувати кожному 

викладачеві, на якому рівні інтелектуально-методичної майстерності він не 

перебував би. Поруч з пояснювально-ілюстративними прийомами викладач 

повинен застосовувати нові, особистісно-орієнтовані, в яких посилений 

творчо-діяльнісний компонент. Лише за таких умов під умілим керівництвом 

викладача студенти здобувають необхідні знання, уміння й навички.  

Працюючи над поставленою проблемою впровадження інноваційних 

форм та методів навчання, викладачам фахових дисциплін потрібно спиратися 

на інтерактивну модель навчання (робота в парах, групах) як спеціальну 

форму організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану 

мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

Необхідність застосування інноваційних технологій полягає в тому, що на 

заняттях (лекційних, практичних і семінарських) здійснюється індивідуальна 

та групова робота студентів, їх робота з первинними документами, 

використовується проектна діяльність, навчальні ігри, що допомагає студенту 

отримати та засвоїти значно більший обсяг інформації, сприяє зростанню його 

активності та професійних умінь, дає поштовх до критичного мислення, 

розвитку здібностей аргументувати свої думки тощо.  

Завдяки цьому посилюється співпраця між студентами і викладачем, 

зростає самостійність студента у підготовці та прийнятті рішень, створюються 

сприятливі умови для визначення найбільш талановитих, креативних 

студентів, які стають лідерами та прикладами для наслідування, що забезпечує 
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високий рівень навчання й підготовки студентів, побудову конструктивних та 

партнерських відносин у групі.  

У процесі педагогічної діяльності викладачі прийшли до висновку, що 

саме мозковий штурм, дискусії, ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій (кейс-

метод), тренінги, самостійна робота, дослідно-експериментальна діяльність, 

участь у семінарах і диспутах, науковопрактичних конференціях, робота над 

проектами сприяють формуванню креативної особистості.  

У випадку, коли необхідно розв’язати складну ситуацію за достатньо 

обмежений час, доречно застосовувати метод мозкового штурму. Мозковий 

штурм - один із методів творчого вирішення проблеми, і тому часто дозволяє 

побачити неочевидні, але досить ефективні рішення. Мозковий штурм, як 

правило, є колективним процесом, у якому бере участь команда людей, але 

можна проводити його і індивідуально.  

Дискусія, як спосіб передачі знань, є методом зі сталими традиціями і 

входить до групи проблемних методів. Її мета – виявити відмінності в 

розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до 

спільної думки. Прикладом використання дискусії є засідання «круглих» 

столів та зустрічі студентів з провідними фахівцями з метою ознайомлення 

випускників колледжу із сучасними вимогами виробництва та формування 

практичних навичок у студентів. 

Одним із найактивніших методів навчання студентів є проведення ділової 

гри. Ділова гра – це метод навчання вибору послідовних, оптимальних рішень 

в умовах, що імітують реальну виробничу ситуацію.  

Таким чином, у процесі проведення гри стимулюється інтелектуальна 

діяльність студентів, вони вчаться прогнозувати, досліджувати та перевіряти 

правильність прийнятих рішень і гіпотез, виховують культуру спілкування, 

формують вміння працювати в колективі та з колективом, що підвищує 

інтелектуальну активність, пізнавальну самостійність й ініціативність 

студентів.  

Одним із методів інноваційного навчання, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів, є «кейс-
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метод». Цей метод передбачає розгляд виробничих управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у 

процесі вивчення навчального матеріалу. Основна мета кейс-методу – навчити 

на прикладі конкретної ситуації (кейса) груповому аналізу проблеми і 

самостійному прийняттю рішень. Робота майбутніх спеціалістів передбачає 

колективну діяльність, тому дуже важливо навчити їх працювати групою на 

єдиний результат.  

Ще одним із головних методів підвищення фахової омпетентності й 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців є науково-дослідна робота. Вона 

дає можливість розкрити інтелектуальний потенціал як студента, так і 

викладача, зробити свій внесок у дослідження актуальних проблем економіки, 

оволодіти науковими методами пізнання і, що головне для студентів, 

усвідомити важливістьтакоїроботи для підвищення конкурентоспроможності 

на ринку праці.  

Варто зауважити, що науково-дослідна робота студентів допомагає 

оволодіти методикою наукових досліджень, розвиває навички самостійної 

пошукової роботи, виховує творче ставлення, прищеплює смак до наукового 

пошуку, підвищує власну наукову активність, розумові здібності, сприяє 

проявленню інтелектуальної ініціативи.  

Отже, професійні компетенції у майбутнього фахівця повинні 

формуватися у вищому навчальному закладі, проте їх подальший рівень може 

зростати лише у процесі фахової діяльності із застосуванням інноваційних 

технологій, як того вимагають сучасні зміни в освіті. Слід зазначити, що 

процес формування професійних компетенцій тривалий, продовжується 

протягом життя і є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного 

процесу.  

Таким чином, основна увага у коледжі повинна приділятись розвитку 

особистості студента, його комунікативній підготовленості, формуванню 

професійних компетенцій, здатності здобувати і розвивати знання, мислити і 

працювати по-новому. А це в свою чергу, дозволить студенту підготуватися 
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до сучасних умов виробництва, бути затребуваними на ринку праці, 

домагатися великих успіхів у професійній діяльності.  
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ПОЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 

ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У результаті всіх трансформацій, які відбулися за останні роки в Україні 

питання політичної соціалізації набуває особливої актуальності для 

політологічних досліджень. Зокрема, активізація процесу політичної 

соціалізації особистості, що виникає у результаті соціально-економічних 

потрясінь та стихійних чинників (війна, революція, криза тощо). Найбільш 

важливим в умовах становлення демократичного суспільства є дослідження 

механізмів та технологій процесу політичної соціалізації особистості. Їх 

розкриття забезпечує можливість впливати на погляди, прагнення, переконання 

та поведінкові стратегії особистості у ситуаціях вияву політичної активності. 

Крім того, варто акцентувати увагу не тільки на питаннях створення 
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відповідних умов для політичної соціалізації, але й набуття особистістю 

політичної компетентності. Саме вона визначає результативність використання 

відповідних механізмів та технологій цього процесу. Дослідження питань, 

пов’язаних з феноменологічними характеристиками політичної компетентності 

особистості, має важливе значення для подальшої успішної реалізації 

означених аспектів політичної соціалізації у складних умовах сьогодення.  

У процесі формування політичної компетентності громадян вкрай 

важливими є такі фактори. По-перше, соціальна (групова) приналежність 

індивіда, його ідентифікація з певною верствою та класом. По-друге, 

ідеологічна та партійна ідентичність громадянина. По-третє, специфіка 

поточної політичної ситуації, яка обумовлює конкретний політичний або 

електоральний вибір громадянина. Відповідно до теорії публічного вибору 

політична поведінка громадян у конкретній ситуації визначається їхнім 

раціональним вибором, спрямованим на одержання максимальних вигід і 

преференцій від обрання того чи іншого політика за найменших витрат часу або 

інших ресурсів. По-четверте, це медіазалежність політики, завдяки якому 

процес формування політичної компетентності відбувається під впливом ЗМІ. 

Проблема формування, становлення політичної компетентності є життєво 

важливою для утвердження громадянського суспільства. Щодо тлумачення 

сутності громадянської компетентності, то ми можемо бачити різні підходи. Її 

визначають як феномен і сукупність властивостей індивіда, що соціалізований 

під впливом громадянського суспільства. При цьому громадянська 

компетентність виступає у вигляді соціокультурних, ціннісно-ментальних, 

власне професійних, морально-етичних та інших знань, навичок та вмінь, що 

мотивують індивідуальну і групову політичну активність особистості. 

Громадянську компетентність особистості також трактують як сукупність 

готовності і здібностей, що дозволяють їй активно, відповідально і ефективно 

реалізовувати весь комплекс громадянських прав та обов’язків у 

демократичному суспільстві, застосовувати свої знання і вміння на практиці.  

У сучасних умовах найбільше уваги формуванню громадянської 

компетентності приділяють у США і країнах Європи. Там розробляються 
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способи управління громадянською соціалізацією, засоби регулювання і 

реалізації громадянської компетентності, курси громадянської освіти і 

виховання, формуються відповідні інститути. Результативність процесу 

формування соціально активних і компетентних громадян є загальновизнаним 

показником рівня розвитку суспільства, його цивілізованості.  

Ця проблема порушується зараз і в Україні. На необхідність формування 

громадянської компетентності наголошується у постанові Президії АПН 

України ―Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності‖, в якій ставляться завдання виховувати в особистості 

важливі громадянські вміння та навички [2, с. 6]. 

Суспільство має особливо турбувати питання політичної компетентності 

молоді. Молодь як сукупність особистостей, що розвиваються, – це найбільш 

динамічна, енергійна і критично мисляча частина суспільства. Усе більш 

актуальним і необхідним постає завдання держави, суспільства виховати таку 

молодь, яка може поєднати турботу про свою долю з відповідальністю за 

розвиток країни, забезпечити активну особисту участь молодих громадян у 

суспільних справах. У цьому плані заслуговують на увагу думки одного з 

найвидатніших вітчизняних педагогів В. Сухомлинського про те, що у молоді 

слід розвивати громадянські почуття, які підносять людину, утверджують у ній 

громадянську свідомість, честь, гордість.  

У громадянському суспільстві реалізується політична, економічна, 

соціальна, культурна та інша автономність громадян, їхні законні права і 

свободи як суверенних суб’єктів соціальних відносин. При цьому 

самореалізація молоді може відбуватись у вигляді індивідуальних акцій 

кожного окремо, але найбільш ефективно вона проходить у рамках добровільно 

(„знизу―) створюваних організацій, різноманітних соціальних інститутів 

громадянського суспільства. 

Політична компетентність громадян полягає не лише у їх обізнаності з 

актуальними політичними проблемами. Головною особливістю компетентності 

є здатність застосовувати політичну інформацію в процесі політичної 

діяльності. Компетентність у визначеній галузі – це поєднання відповідних 
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знань і здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю сферу й 

ефективно діяти в ній. Це здатність раціонально діяти на основі політичних 

знань, застосовувати політичну інформацію в житті для вирішення конкретних 

завдань, у тому числі для здійснення електорального вибору. При цьому слід 

враховувати, що політична компетентність формується під час соціалізації 

індивіда, вона є комунікативним феноменом, який впливає на здійснення 

електорального вибору [4, с. 131].  

У теорії політичної компетентності наголос робиться на тому, що ідея, яка 

лежить в основі демократії, а саме правління елітної групи, яка володіє 

винятковими знаннями і моральними чеснотами, є ефективною лише в умовах 

демократичного політичного режиму. Тобто коли влада цієї елітної групи 

контролюється компетентними громадянами та може бути підтримана чи не 

підтримана ними у ході виборчих змагань. 

З цього ми можемо зробити висновок, що вплив суспільства на політичні 

якості особистості, а також контроль над перебігом політичної соціалізації 

обмежуються внутрішніми переконаннями й віруваннями людини, яка здатна 

вибирати з пропонованого набору політичних позицій ті, які відповідають її 

внутрішнім перевагам і переконанням, причому не тільки усвідомленим, а й 

неусвідомленим.  

Соціалізація загалом означає процес ―цивілізації‖ членів суспільства. 

Однак слід зазначити, що семантично термін політична соціалізація 

англійською або французькою мовами означає процес або діяння, спрямовані 

об’єктом, який у цьому процесі виконує пасивну роль. Більш точно цей процес 

визначається поняттям ―політичний розвиток особистості‖, під яким 

розуміється процес активного засвоєння індивідом ідеологічних і політичних 

цінностей, норм, тобто набуття політичної компетентності. Ці норми 

притаманні конкретному суспільству, і формування їх у формі усвідомленої 

системи соціально-політичних установок, що визначає позиції та поведінку 

індивіда у політичній системі суспільства [3, с. 232]. 

Світовий досвід становлення, формування і розвитку політичної та 

громадянської компетентності складався в основному там, де культивувався 
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демократизм як головна ознака і параметр соціальних відносин, принцип 

діяльності соціалізованої особистості. Основним фактором становлення, 

формування і розвитку громадянської компетентності як соціального явища є 

громадянське суспільство, характер і стан його зрілості, модель його взаємодії з 

державою в певних національно-державних умовах. 

Отже, основним завданням забезпечення життєздатності демократії у тому чи 

іншому суспільстві, на думку вчених, повинно стати формування певного рівня 

громадянської компетентності, який дасть змогу брати свідому участь у 

політичних процесах. На перешкоді цьому, наголошує Р. Даль, стоїть те, що 

лише менша частина громадян у демократичних суспільствах постійно, а не 

факультативно, цікавиться політикою: Якщо виключити їх участь у 

голосуванні, можна сказати, що ще менша кількість громадян бере участь у 

політичному житті [1, с. 167]. 

Суспільно-політична ситуація, що склалася у нашій державі, відкриває 

нові можливості для дослідження основ феномену політичної соціалізації та 

політичної компетентності особистості. Ці наукові категорії активно 

представлені у концепціях політологів, філософів. Однак набувають важливого 

значення у контексті вивчення механізмів їх виникнення та політичного 

обґрунтування ефективності технологій їх формування. Підсумовуючи, слід 

зазначити, що політична і громадянська компетентність особистості є 

важливим чинником розвитку українського суспільства, становлення його як 

громадянського та демократичного, тому її формування (насамперед у молоді) 

потребує цілеспрямованих зусиль як влади (центральної та місцевої), так і 

широких кіл громадськості. 
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викладач  загальноосвітньої підготовки 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

НА УРОКАХ ХІМІЇ  

Ключовою компетентністю учнів та студентів є уміння вчитися. 

Часто, спостерігаючи за дітьми, слухаючи їх відповіді, думаєш: «Чому 

така убога думка дитини? Чому такі відомі речі та явища вона не може 

пояснити просто, своїми словами?» Дослідження психологів і педагогів, 

досвід вчителів показують: щоб навчити учнів самостійно і творчо вчитися 

потрібно включити їх у спеціальну організовану діяльність. Уміння вчитися 

вимагає наявності власного досвіду успішної праці  учня,    розвинених 

способів навчальної діяльності.Сформоване уміння вчитися передбачає, що 

учень сам визначає собі мету навчання, виявляє зацікавленість, докладає 

вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної 

діяльності, раціонально організовує свою навчальну працю, знаходить джерела 

потрібної інформації, виконує практичні дії,  намагається 

вдосконалитись.Можна тільки уявити проблеми, з якими стикається студент, 

який вивчаєхімію. Цю науку не можна звести суто до сухих формулювань 

законів та формул. Вона не просто описує перетворення речовин, а й 

переходить до глибинного розуміння тих процесів, які відбуваються в них. 

Зміст природничої освіти – це система , яка складається з таких елементів як 

факти, поняття, судження і висновки, закони, правила, принципи, гіпотези, 

теорії, які характеризують природу речовин, їх структури, взаємовідносини, 

функціонування. З розвитком хімії та інших наук цих фактів, знань 

нагромаджується все більше, разом з цим виникає потреба застосування 

передових технологій навчання. 

 Студент повинен володіти певними якостями, зокрема: 
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 Самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на 

практиці для вирішення назрілих проблем; 

Критично мислити, вміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; 

Грамотно працювати з інформацією; 

Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; 

Самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і 

морального рівня. 

В процесі роботи стало зрозуміло, що урок без застосування інновацій у 

навчанні залишається незавершеним, не повністю формуються якості сучасного 

студента. Часто студенти, особливо з середнім та низьким рівнем начальних 

досягнень, не можуть відтворити основних моментів уроку, не проявляють 

ініціативи, не висловлюють власних думок і суджень. Якщо робота 

одноманітна,  втрачається інтерес і увага. Подолання цих труднощів вимагає 

нового підходу, вдосконалення напрацьованих і розширення  застосування 

різних нових форм навчання. Необхідно спрямовувати освітній процес на 

формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості. 

1. Компетентнісний підхід в сучасній освіті. 

Одним із перспективних шляхів реформування загальної середньої освіти є 

реалізація основних положень компетентнісного підходу до навчання. 

Перехід до компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу на 

результат освіти у вимірі діяльності, на формування і розвиток в студентів 

здатності практично діяти, застосовувати набуті знання у житті, в конкретних 

ситуаціях, на організацію освітнього процесу на основі урахування потреби 

навчальних досягнень в суспільстві, забезпечення його спроможності 

відповідати реальним запитам швидкозмінюваного ринку праці й мати 

сформований потенціал для безболісної адаптації як у майбутній професії, так і 

в соціальній структурі.Базовими категоріями нового підходу є поняття 

компетентність і компетенція, зміст яких викликає дискусію у багатьох 

наукових колах. Тому, насамперед, визначені педагогічні умови, за яких 
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формування предметної і ключових компетентностей в процесі навчання хімії 

буде успішним: це 

- підготовка вчителя; 

- матеріально – технічне забезпечення; 

- моніторинг навчальних досягнень. 

Компетентність – це «здатність успішно задовольняти індивідуальні та 

соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Кожна 

компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і 

практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів, усього 

того, що особистість може мобілізувати для активної дії»). 

1.  Моделі формування ключових компетентностейстудентів та учнів. 

У  освітній практиці розроблено й апробовано декілька шляхів реалізації в 

навчально – виховному процесі ідей компетентного підходу, і на практиці 

формування ключових компетентностей учнів здійснюється, як правило, за 

однією із зазначених нижче моделей: 

1. Предметно – тематична модель передбачає цілеспрямоване набуття 

учнями ключових компетентностей при вивченні ними певного предмета.  

2. Міжпредметна модель передбачає формування в учнів ключових 

компетентностей комплексно: цілеспрямовано – під час засвоєння предметів 

певної освітньої галузі та опосередковано – при вивченні всіх дисциплін 

навчального плану. 

3. Виховна модель передбачає формування в учнів ключових 

компетентностей переважно в позаурочній і позашкільній роботі.  

4. Системна модель, що є найоптимальнішою, оскільки дозволяє повною 

мірою задіяти у процесі формування в учнів ключових компетентностей весь 

освітньо – виховний потенціал коледжу завдяки органічному поєднанню   

предметно – тематичної, міжпредметної та виховної моделей. 

Узагальнивши здобутки європейських і вітчизняних учених з питань 

запровадження компетентнісного підходу в рамках проекту «Освітня політика 

та освіта « рівний - рівному», запропоновано перелік ключових 

компетентностей, до якого увійшли: 
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1.Уміння вчитися. 

2.Загальнокультурна компетентність. 

3.Громодянська компетентність. 

4.Підприємницька компетентність. 

5.Соціальна компетентність. 

6.Здоров’язберігаюча компетентність. 

7.Компетентність у застосуванніінформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ). 

Зміст роботи викладача хімії з формування ключових  компетентностей: 

1. «Вміння вчитися» - набуття учнями та студентами  досвіту практичної та 

експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу. 

2. «Загальнокультурна» - ознайомлення учнів та студентів з науковими 

досягненнями з хімії, інших предметів, формування в учнів ціннісних 

орієнтацій, культури поведінки. 

3. «Громадянська» - усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі 

розгляду та аналізу взаємовідносин людина – суспільство. 

4.  «Підприємницька» - виховання активної життєвої позиції, готовності до 

конкурентної боротьби на ринку праці, ініціативно включатися в 

підприємницьку діяльність. 

5. «Соціальна» - формування в учнів та студентів ціннісних орієнтацій у 

стосунках з людьми, вміння поводитися та проявляти себе в суспільстві. 

6. «Здоров’язберігаюча» - формування в учнів та студентів ціннісних 

орієнтацій на збереження здоров’я, уявлення про прояв закону 

збереження енергії в живій природі. 

7. «Застосування ІКТ» - підготовка до раціонального використання 

комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуків, систематизацією. 

2. Методика критичного мислення. 

Для ефективного набуття компетентностейу процесі навчання хімії 

викладачу необхідно звернутися до активних методів навчання. Зараз 

розробляється чимало моделей організації навчально – виховного процесу, 
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спрямованих на вирішення поставленої мети. Серед них технологія особистісно 

орієнтованого навчання, технологія розвитку критичного мислення, розвиваюче 

навчання, технологія «Майстерня», ряд інших. Така варіативність схвалюється 

педагогами всього світу. 

Одним із методів, який допоможе досягти поставлених завдань, є 

формування критичного і творчого  мислення як пріоритетних напрямків 

інтелектуального розвитку людини. 

Нині завдання навчити учнів та студентів думати критично стало особливо 

актуальним. Світ стає дедалі складнішим. Обсяг інформації, яку засвоюють 

діти, з кожним днем зростає. Завдання учнів та студентів – не тільки ефективно 

здобувати нові знання, а й критично і ретельно досліджувати нову інформацію, 

аналізувати і просіювати її, оцінювати нові ідеї, вирішувати, що важливо, а що 

ні, визначати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей. 

Здатність мислити критично є навичкою, яку треба формувати і розвивати в 

навчальному процесі. 

Учень та студент повинен відповісти на запитання типу: 

«Яке значення має ця інформація для мене?» 

«Як я можу використовувати ці знання?» 

«Як ці знання співвідносяться з тим, що я вже знаю?» 

«Як я ставлюсь до цих ідей?» 

«Якими могли б бути наслідки використання цих ідей для мене і для інших?» 

Отже, критичне мислення – це: 

Уміння піддавати ідею легкому скепсису; 

Поєднання активного та інтерактивного процесу; 

Уміння отримувати інформацію з різних джерел; 

Перевірка ідей на можливість їх використання; 

Моделювання систем доказів на користь різних точок зору; 

Переоцінка інформації; 

Здатність самостійно знаходити інформацію, переробляти її, приймати рішення. 
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Критичне мислення сприяє розвитку таких навичок: аналіз інформації, відбір 

і порівняння фактів, встановлення асоціацій з вивченими явищами, фактами, 

самостійність, логічна побудова доказів, систематизація результатів. 

Для формування ключових компетентностей сучасного випускника 

викладачу варто звертати увагу на розвиток умінь учнів та студентів  критично 

оцінювати ситуацію, визначати роль інформаційно – комунікаційних 

технологій, обирати конструктивні форми навчання, які дають змогу 

переорієнтувати навчальний процес з відтворювання набутих знань на 

формування і висловлювання учнем та студентом власної думки, його здатності 

виявляти ставлення до певних подій, фактів, уміння оцінити наукове відкриття, 

порівнювати, робити узагальнення і висновки та вміння застосовувати набуті 

теоретичні знання у відповідних життєвих ситуаціях сьогодення і майбутнього 

дорослого життя. 

3. Методи і методичні прийоми, які забезпечують формування 

ключових компетентностей.. 

На компетентнісно – орієнтованому уроці опанування змісту відбувається 

через використання саме інтерактивних форм та методів навчання. Якщо 

розглядати ключові компетенції як сукупність, комплекс знань, умінь і 

ставлень, що дозволяють людині орієнтуватися в усіх сферах життя, а це не що 

інше, як взаємодія усіх компонентів навчання, то інтерактивні методи, які 

показують різні види взаємодій, якнайкраще підходять для формування 

компетентностей. 

Формування ключових компетентностей передбачає засвоєння знань учнем в 

тому темпі, який зумовлюється його пізнавальними здібностями, а також дає 

можливість максимально розвивати власні позитивні задатки. 

Альтернативою традиційним методам навчання є метод проектів. Цей метод 

не можна назвати принципово новим, адже істинні інновації в галузі педагогіки 

– явище досить рідкісне. Як правило, це розгляд на новому витку педагогічних, 

соціальних, культурних досягнень. 

В основі методу лежить уміння самостійно конструювати свої знання й 

орієнтуватися в інформаційному просторі. Метод проектів – це спосіб  
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досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна 

завершитися реальним практичним результатом. Метод завжди орієнтований на 

самостійну роботу: індивідуальну, групову, парну, яку учні та студенти 

виконують протягом певного часу. Якщо говорити про метод проектів як 

педагогічну технологію, то вона включає в себе сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. 

Для розвитку предметних та ключових компетентностей найбільш придатні 

такі проекти: 

-дослідницькі: вимагають добре продуманої структури, актуальності предмета 

дослідження, відповідних експериментальних робіт, методів обробки 

інформації; структура їх наближена до істинного дослідження; 

-рольові (ігрові) проекти: учасники виконують певні ролі, зумовлені змістом і 

характером проекту; це можуть бути учасники виробничого процесу: науковці, 

технологи, інженери; ступінь творчості тут дуже високий, результати 

виявляються після завершення проекту; 

-інформаційні проекти: спрямовані на збір інформації про певний об‖єкт, 

явище, їх аналіз і узагальнення фактів; результат – презентація; 

-прикладні проекти: відрізняються чітко продуманим результатом діяльності 

учнів та студентів, орієнтованим на соціальні інтереси самих учнівта студентів. 

2. Імітаційна гра – це форма групового навчання прийняття рішень у складних, 

багатоетапних, тривалих ситуаціях. Ігрова ситуація характеризується тим, що 

окремі гравці можуть досягти своєї мети в одиночку.  

3.Розвитку мислення  та предметних компетентностей дітей, набуттю ними 

навичок самостійної роботи значною мірою сприяють практичні та лабораторні 

роботи. Практичні роботи можуть використовуватися на різних етапах уроку та 

з різною метою. Загалом ця форма роботи може бути визначена як діяльність, 

спрямована на використання, поглиблення та розвиток теоретичних знань у 

комплексі з формуванням необхідних для цього вмінь і навичок (самостійне 

використання підручника, статистичних матеріалів, наочних посібників). 

 4. Групова навчальна діяльність. 

1.До групового (кооперативного) навчання можна віднести: 
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роботу в парах; 

 ротаційні (змінювані) трійки: сприяє активному, ґрунтовному 

аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, 

закріплення та засвоєння; 

 «два - чотири - всі разом»: ефективний для розвитку навичок 

спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію. Як і в парах, 

прийняття спільного рішення обов'язкове; 

 карусель — ця технологія застосовується для збирання інформації з 

теми; для перевірки знань, для розвитку вмінь аргументувати власну позицію; 

 робота в малих групах: використовується в тих випадках, коли 

завдання вимагає спільної роботи.. 

2. Колективно-групове навчання передбачає спільну (фронтальну) роботу 

всієї групи. Це - обговорення проблеми у загальному колі: 

  - «мікрофон» (надається змога кожному сказати щось швидко, по черзі, 

висловити свою думку чи позицію) 

- незакінчені речення (наприклад, «на сьогоднішньому уроці для мене 

найбільш важливим було...», «ця інформація дозволяє нам зробити висновок, 

що...», «це рішення було прийнято тому, що...») 

 - мозковий штурм (відома інтерактивна технологія колективного 

обговорення, використовується для прийняття кількох рішень з конкретної 

проблеми) 

- навчаючи - учись (використовується при повторенні вивченого.  

3. Технології навчання у дискусії - важливий засіб пізнавальної діяльності 

учнів та студентів  у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне 

обговорення спірного питання. 

 Усі твердження учнів та студентів амають супроводжуватись 

аргументацією, обґрунтуванням, для чого вчитель ставить запитання на 

зразок: «Які факти свідчать на користь твоєї думки?», «Як ти міркував, щоб 

дійти такого висновку?» Ця технологія сприяє розвитку критичного мислення, 

дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї 

власної думки, поглиблює знання з даної проблеми. Учні та студенти мають 
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можливість обмінюватися ідеями, враженнями, почути міркування 

одногрупників. Дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька 

різновидів: 

- Дискусія «Так - ні»: учням ставиться дискусійне питання. Група, яка дає 

ствердну відповідь, стає з одного боку, група, яка заперечує – з іншого. Кожна 

група відстоює свою точку зору. 

- Круглий стіл: організований обмін думками й поглядами учасників з 

приводу певної теми, формування поглядів і переконань, розвиток вміння 

формулювати думку і висловлювати її, оцінка позиції інших людей. 

4. Прогноз – важливий методичний прийом у формуванні предметних 

компетентностей. Учень та студент повинен вміти прогнозувати, тобто 

передбачати події та відповідно до цього здійснювати вибір того чи іншого 

шляху, коригувати власну діяльність. На уроці дуже легко помітити різкі 

відмінності в поведінціучнів, інтересі до заняття та спостережливості в таких 

двох, здавалося б, майже подібних ситуаціях, коли: 

-перед проведенням експерименту вчитель заздалегідь описує хід досліду, 

зазначаючи, за якими саме явищами та їх особливостями слід спостерігати; 

5. Розминки – особлива форма роботи на уроці, головною функцією якої є 

створення психологічного клімату, який сприятиме розвитку особистості. 

Розминка відіграє певну роль в обґрунтуванні навчання.  

8.Самостійна робота – це організація вчителем активної діяльності учнів, 

спрямована на виконання поставленої дидактичної мети; може бути організована 

з метою пошуку, осмислення і закріплення знань, формування та розвитку вмінь 

і навичок, узагальнення і систематизації.  

4. Формування ключових компетентностей на уроках хімії. 

Формування ключових компетентностей досягається на основі 

самоосвітньої діяльності на уроці та використання здобутих знань на практиці. З 

метою реалізації цього завдання викладач повинен використовувати різноманітні 

прийоми, спрямовані на легке запам’ятовування та розуміння навчального 

матеріалу учнями.  

Основні етапи уроку, на якому формуються ключові компетентності: 



 50 

-Ступінь розминки: 

урок починається з розминки, яка заміняє так звані організаційні моменти 

класичного уроку. Головна функція розминки – створення психологічного 

клімату, який сприятиме розвитку особистості на уроці.  

-Ступінь актуалізації:  впровадження компетентнісного підходу 

передбачає появу нового етапу уроку, а саме визначення наявного рівня 

компетентності, який полягає в актуалізації життєвого досвіду учнів, під яким 

розуміються всі обставини повсякденного життя, які впливають на людину та з 

якими вона взаємодіє. Інформація, яку учні не пов’язують з уже відомою, 

втрачається дуже швидко. Девіз етапу: «Пробудіть, викличте інтерес, 

схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають». Те, що людина 

знає визначає те,що вона може дізнатися. 

-Ступінь усвідомлення змісту: учень ознайомлюється з новою 

інформацією. Найкраще, коли  на цьому етапі викладач має найменший вплив 

на учня.  

-Ступінь рефлексії: 

Під рефлексією у психології розуміють самоаналіз про те, що людина 

знає, відчуває, про що думає. У даному контексті рефлексія – це також 

розмірковування про те, як здійснювався процес набуття нового знання, як нове 

поєднувалось з вже відомим, яку цінність має набута інформація. На цьому 

ступені має бути досягнуто кілька суттєвих цілей. Насамперед, очікується, що 

учень почне висловлювати щойно сприйняті ідеї та відомості своїми власними 

словами. Якщо необхідно запам’ятати, то забудеш. Якщо необхідно зрозуміти, 

то запам’ятаєш . Учні стають власниками ідей, коли висловлюють їх своїми 

власними словами. 

Друга мета цього ступеня – активний обмін думками між учнями, що 

збагачує їхній запас слів, дає побачити різні схеми та зрозуміти, як вони 

будують свою власну. Залучаючи учнів до обговорення на етапі рефлексії, їх 

спрямовують на різноманітність конструктів для розмірковування. Це етап 

зміни та реконструкцій під час навчального процесу.  
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В основі уроку, де вчитель ставить за мету формування ключових 

компетентностей, повинні бути: 

- практична спрямованість мети уроку як особисто значущої, важливої для 

кожного; 

-використання в процесі навчання наявного життєвого досвіду учнів, їхніх 

повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності; 

- зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям людини, явищами, які 

відбуваються в довкіллі; 

- використання результатів навчання в практичній діяльності людини.  

Висновки. 

Впровадження компетентнісного підходу в практику роботи коледжу є 

необхідним, оскільки дозволяє вирішити найгостріші проблеми які виникають у 

учнів при опануванні значного обсягу теоретичних знань, відчувають суттєві 

утруднення в діяльності для вирішення конкретних життєвих завдань, 

виявляються безпорадними при визначенні життєвих планів, організації власної 

самоосвіти. 

Впровадження компетентнісного підходу в практику роботи  коледжу  буде 

успішним за умов: 

- оновлення цілей навчання, модифікації методів і форм навчання, 

моніторингу результативності компетентнісно – орієнтованого навчально - 

виховного процесу; 

-розуміння викладачем компетентнісного підходу до навчання і реалізація 

його у власній професійній діяльності. 

Метою навчально-виховного процесу, заснованого на закладах 

компетентнісного підходу є набуття студентами і учнями системи ключових 

компетентностей. Необхідним являється суттєве посилення прикладного 

спрямування змісту навчальних предметів. 

Модифікація методів і форм навчання має забезпечити суттєве підвищення 

питомої ваги тих із них, які сприяють формуванню в учнів ключових 

компетентностей. 
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Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю.Те, що я 

бачу, я пам’ятаю.Те, що я роблю, я розумію»  

Ці прості твердження обґрунтовують необхідність оновлення методів 

навчання.  

Гунчик Р.В.,  

викладач  спецдисциплін 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ – 

ЗАПОРУКА СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Проблема підготовки майбутніх фахівців є однією з пріоритетних в усьому 

світі. На сучасному етапі реформування та розвитку освіти зросла необхідність 

готувати працівників, як особистостей з розвиненим умінням оцінювати 

ситуацію, готових до активної професійної та соціальної діяльності. Серед 

основних напрямів державної політики в контексті інтеграції вітчизняної освіти 

до європейськогоосвітнього простору визначено проблеми підвищення якості 

освіти, розробка та впровадження освітніх інновацій та інформаційних 

технологій.  

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої діяльності 

та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової 

передвищої освіти, професійним та/абоміжнародним стандартам (за наявності), 

а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується 

шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості 

освіти.  

Тому так важливі сучасні освітні технології, що дозволяють організувати 

навчальний процес з урахуванням майбутньої професійної спрямованості, а 

також з орієнтацією на особистість студента, його інтереси, схильності і 

здібності. Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів, 

розвитку їхніх творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших 

інтелектуальних чинників сьогодні є нові інноваційні технології. Інноваційне 

навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна 

діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних 
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форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 

можливостей особистості. Його покликання готувати не лише «людину, що 

пізнає», але і «людини, що діє». Причому усі елементи традиційного навчання 

мають місце в інноваційному, питання полягає лише у визначенні 

співвідношення репродуктивного і продуктивного, діяльного і творчого.  

Особливістю навчально-пізнавальної діяльності в інноваційному навчанні 

є підхід до організації оволодіння знаннями, створення умов включення тих, 

хто навчається, не просто в діяльність, а в діяльність творчу (пошукову, 

самодіяльну, ініціативну, самостійну тощо), що зумовлена: видом навчально-

пізнавальної діяльності (спостереження і практична дія переважають над 

слуханням академічних теоретичних знань або супроводять його); логікою 

пізнавального процесу (індукція переважає над дедукцією); психологією 

пізнавального процесу (аналіз через синтез, асоціативний і евристичний 

механізми сприйняття інформації, зв'язок інтуїтивного і логічного способів 

мислення тощо); джерелом знання (опора на образ, наочність).  

Таке навчання спонукає студентів до ініціативності, творчого підходу та 

активної позиції у всіх видах навчальної діяльності, передбачає не отримання, а 

здобування, створення, конструювання знань, умінь, компетентностей самим 

студентом, що значно підвищує результативність. Результати інноваційного 

навчання полягають у значно глибшому й більшу усвідомленому розумінні 

студентами сутності вивченого, сформованістю умінь самостійно аналізувати і 

оцінювати навчальну й іншу інформацію, формулювати висновки, 

аргументовано відстоювати свою точку зору, слухати інших, поважати 

альтернативну думку, працювати в групі. Найбільш поширеними 

інноваційними моделями у сучасній фаховій передвищій освіті є контекстне 

навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне навчання, 

дистанційне навчання.  

На сьогодні значна кількість українських та зарубіжних науковців, 

методистів досліджують питання впровадження інноваційних технологій в 

навчальний процес. Так, зокрема, велика кількість наукових праць стосується 

питання інформатизації українського освітнього простору, використання 
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сучасних комп’ютерних технологій в навчаннях закладах. При навчанні 

студентів також істотне місце необхідно приділяти використанню інтернет - 

технологій. З досвіду роботи вже стало зрозуміло роботи, що нові інформаційні 

та телекомунікаційні технології багатофункціональні і універсальні, 

полегшують навчання студентів, що мають проблеми з українською мовою, але 

самі по собі вони не вносять ніяких змін у процес навчання. Більшість 

лекційних та практичних занять з фахових дисциплін ефективно проводити з 

використанням відеоматеріалів, комп'ютерних презентацій тощо і це потужний 

стимул у навчанні.  

Сучасні інноваційні технології викладання фахових дисциплін відіграють 

важливу роль у навчальному процесі і впливають на формування професійного, 

інтелектуального студента. Згідно закону України Про фахову передвищу 

освіту інноваційна діяльність – це діяльність спрямована на створення або 

вдосконалення конкурентоздатних технологій, в тому числі інформаційних, 

продукції або послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у 

практичну діяльність, новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до 

потреб ринку праці та суспільства. Тому в закладах фахової перед вищої освіти 

необхідно постійно оновлювати та запроваджувати більш ефективні технології 

навчання, створювати нову систему інформаційного забезпечення навчально-

виховного процесу. Таке навчання забезпечить варіативність та особистісно-

орієнтовану спрямованість навчально-виховногопроцесу, внаслідок чого 

знання, уміння й навички студентів перетворяться в засіб розвитку їх 

пізнавальних і особистісних якостей, забезпечуючи їх здатність бути суб’єктом 

інноваційної професійної діяльності.  
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Кудреницький Г.В.,  

майстер виробничого навчання 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ. 

 

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги 

до процесу підготовки кваліфікованих робітників, вимагає безперервного його 

оновлення, потребує від кожного навчального закладу розробки власної 

освітньої стратегії та побудови інноваційного освітнього середовища. 

Оновлення змісту професійної освіти можливе тільки при можливості його 

швидкої адаптації до сучасних умов. 

Провідною метою модернізації професійно-технічної освіти в Україні є 

досягнення принципово нового рівня якості підготовки випускника професійно-

технічної школи. Реалізація цього завдання пов'язано із зміною акцентів у меті 

професійно-технічної освіти з формування майбутнього фахівця на вирішення 

проблеми цілісного розвитку особистості учня, його творчої індивідуальності, 

підготовки до професійної діяльності в умовах інноваційного розвитку 

суспільства, його вільного володіння своєю професією і орієнтацією в 

суміжних областях діяльності, його готовністю до постійного професійного 

зростання, соціальної і професійної мобільності. 

Проблема вдосконалення методів навчання завжди була актуальною для 

педагогічної теорії й практики. Загальновідомо, як багато уваги їй приділяли 

видатні педагоги минулого. Так. ще Я. А. Коменський розробляв методи 

ефективного навчання, коли обгрунтовував класно-урочну систему навчання у 
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своїй «Великій дидактиці»; А. Дистервег заклав теоретичні основи 

розвиваючого навчання; далі теорію методів навчання розвинув К. Д. 

Ушинський.Потім в педагогічній теорії й практиці значного визнання дістали 

проблемні методи навчання, обґрунтовані відомими дидактами М. Скаткіним, І. 

Лернером, М. Махмутовим та ін.. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив, що обрана тема розкрита лише 

частково, тому вимагає подальшої розробки, адже успішно реалізувати 

намічене можна, якщо, не порушуючи діалектичної єдності та взаємозв’язку 

думки, діла й слова, інтерактивно вводити майбутніх кваліфікованих робітників 

в процес оволодіння необхідними знаннями, практичними вміннями й 

навичками в умовах, наближених до їх майбутньої професійної діяльності. 

Сучасна професійно - технічна освіта спрямована на підготовку робітників з 

використанням як новітніх технологій навчання, так і інновацій у галузях 

народного господарства в умовах постійного розвитку ринку праці. Підготовка 

конкурентоспроможних на ринку праці робітників залежить від рівня володіння 

прогресивними технологіями. Сучасний робітник повинен не тільки добре 

володіти теоретичним матеріалом, але й вміти виконувати роботи з 

використанням нових високоефективних матеріалів, інструментів, обладнання 

та пристроїв. 

Випускники професійних навчальних закладів працюють в умовах швидкого 

розвитку науки, техніки, технології. Уже сьогодні цикл оновлення технології в 

окремих галузях промисловості коротший, ніж термін навчання. Тому 

проблеми професійно-технічної освіти — це перш за все проблеми створення 

передумов для підготовки кваліфікованих робітників нового типу, всебічно 

освічених, творчих, які вміють швидко адаптуватись в нових економічних 

умовах. 

Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно 

існують в Україні, І. Зязюн зробив висновки, традиційна система навчання є 

безособистісною, «бездітною... без людською». У ній «людина... постає... 

об'єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, загальних 

стандартів і нормативів». 
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З цим твердженням можна не погоджуватись, але головними недоліками 

традиційної системи професійного навчання є: авторитарний стиль 

керівництва; домінування пояснювально-ілюстративного типу навчання і 

репродуктивної діяльності учнів; перевагу фронтальної роботи, обмеженість 

діалогічного спілкування; породжені цими факторами невміння і небажання 

учнів вчитися; відсутність у них поцінування освіти, самоосвіти 

(саморозвитку). 

Тому, модернізацію системи освіти та формування професійних компетенцій 

пов'язують, насамперед, із введенням в освітнє середовище інноваційних 

технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного 

процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення. 

Останнім часом для сучасної професійної освіти на компетентніший основі 

характерне застосування технологій, які сприяють: 

• індивідуалізації навчання; 

• діяльнісній активізації учнів; 

• діалоговій взаємодії між викладачем і учнем (педагогіка 

співробітництва). 

Впровадження педагогічних технологій неможливе без відстеження якості 

освіти за допомогою моніторингу, мета якого - отримати інформацію про 

ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його 

організації [3, с. 24]. 

Принципово нові педагогічні ідеї і положення вимагають переорієнтації 

методичної роботи на пошук та розробку інноваційних шляхів розвитку всіх 

ланок і складових систем освіти, формування в освітньому середовищі справді 

нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної діяльності. 

Зокрема, групові (колективні) технології навчання дають змогу 

диференціювати та індивідуалізувати процес професійного навчання. 

Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та 

передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, 

активізують розумову діяльність. Робота в групах (колективна) дає найбільший 

ефект у засвоєнні знань. 
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Суть технології індивідуалізації процесу навчання полягає в організації 

освітнього процесу, при якій вибір педагогічних засобів та темпу навчання 

враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей та 

сформованого досвіду. Його основне призначення полягає в тому, щоб 

забезпечити максимальну продуктивну роботу всіх учнів в існуючій системі 

організації професійного навчання. 

Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під 

час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру. 

Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і 

навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі 

здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної/активної взаємодії всіх учнів; майстер і учень є 

рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання - це навчання 

діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з 

метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, розвитку 

особистісних якостей учнів. 

Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: 

електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих 

продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. 

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів 

з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти 

тощо [6, с. 115]. 

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації професійної освіти є забезпечення якості 

підготовки особистості на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження 

інноваційних технологій навчання. 

Висновки 

У зв’язку з гострою потребою у підготовці кваліфікованих робітників на 

компетентнісній основі необхідно, зберігаючи досягнення у фундаментальності 

професійної освіти, переорієнтувати освітній процес у ДПТНЗ на формування в 
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учнів бажання і уміння самостійно вчитись, використовуючи при цьому різні 

джерела інформації. Не менш важливо навчити застосовувати набуті знання на 

практиці, виробити вміння критично мислити. А це є можливим в сучасних 

умовах лише з використанням новітніх технологій та їх впливом на професійну 

підготовку майбутніх фахівців, що ще неодноразово буде виступати об’єктом 

подальших досліджень у цьому напрямку. 

Як свідчить педагогічна практика і результати досліджень, використання 

новітніх освітніх технологій сприяє формуванню професійних 

компетентностей, як цього вимагає сучасний ринок праці. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОРМУВАННЯ 

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

У сучасній освіті актуальним є перехід до компетентнісно-зорієнтованого 

навчання та виховання, упровадження ефективних інтерактивних технологій, 
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методів і прийомів навчання, пошуку відповіді на питання «Для чого навчати?» 

і «Як навчити?». 

Питання розвитку ключових компетентностей інтерактивними засобами 

навчання учнів посідає важливе місце в роботах багатьох учених і є на 

сьогоднішній день актуальним. За допомогою використання інтерактивних 

технологій на уроках зарубіжної літератури створюються умови для 

формування ключових і предметних компетентностей учнів та студентів, їх 

повноцінної самореалізації, розвитку активності та творчих здібностей. 

Практична значущість. Використання інтерактивних технологій 

навчання забезпечує ефективні умови формування особистості, здатної 

самостійно здобувати, поновлювати та коригувати набуті знання впродовж 

життя, формування ключових компетентностей відповідно до вимог 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Саме тому важливим у нашій роботі є усвідомлення самого поняття 

компетентності та визначення ролі соціальної компетентності як складової 

ключових компетентностей, визначених Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти.  Національна система освіти, зокрема 

літературна, в умовах упровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання 

являє собою сукупність компонентів, спрямованих на досягнення освітніх цілей 

і завдань щодо  задоволення потреб, запитів кожної особистості в розвитку, 

саморозвитку, у підготовці до життєвого й професійного зростання . 

Тому у своїй педагогічній діяльності, на прикладі творів зарубіжної 

літератури, ставлю такі завдання, що дозволяють навчати учнів бути 

комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; адаптуватися до 

життєвих ситуацій, що постійно змінюються; розкривати свої здібності та 

активізувати інтелектуальний, творчий і моральний потенціал кожного; 

готуватися до правильного вибору професії та життєвих орієнтирів; жити в 

гармонії зі своїм внутрішнім світом, зі своїм «Я»; не боятися бути собою та 

творчо презентувати себе, свої думки та погляди; оволодівати інформаційними 

технологіями; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити, знаходити  

нестандартні рішення. 
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Сучасний урок вимагає від учителя використання таких видів роботи, що б 

сприяли формуванню і  розвитку ключових компетентностей учнів, зокрема 

соціальної компетентності. 

Урок літератури – це творчий урок, на якому учні залучаються до творчості 

різними способами.  

На мій погляд ефективним методом у вирішенні цього питання є 

використання інтерактивних засобів навчання. Упровадження на уроці 

інтерактивного підходу передбачає розуміння низки засобів, що дають змогу 

особистості взаємодіяти з навколишнім світом. 

Упроваджувані технології допомагають створити «суб'єкт–суб'єктні» 

стосунки. Для цього необхідно, щоб кожен учень усвідомив місце й значущість 

основних етапів навчальної діяльності, а саме: мотивація – цілеутворення – 

планування – організація навчальної діяльності – реалізація завдань – рефлексія 

– контроль і оцінювання. Вважаю доцільним кожен урок починати з етапу 

мотивації навчальної діяльності, під час реалізації якого використовую 

інтерактивні вправи, що допомагають залучати учнів до вивчення теми та 

підтримувати інтерес до обговорення важливих питань упродовж усього уроку. 

Уміння й бажання навчатися – це той фундамент, що закладає вчитель, тому 

перед кожним уроком шукаємо відповідь на питання: як побудувати 

навчальний процес, щоб урок викликав емоційне піднесення в школярів, 

неодмінно позитивно впливав на їхні почуття і мислення, збагачував їх 

досвідом самостійних пошуків і роздумів . 

Під час наступного етапу уроку – цілеутворення – вважаю за необхідне, 

щоб учні брали в ньому участь. Намагаємося, щоб, крім переліку знань, що учні 

засвоюють, бачили й перелік умінь, якими зможуть оперувати. Ефективним є 

спільне з учнями планування роботи на уроці.  

У процесі організації навчальної діяльності виявляємо пізнавальний рівень 

кожного учня й групи, плануємо свою діяльність у відповідності з цим, 

прагнемо гнучкості у виборі прийомів, нестандартності, створення ситуацій, що 

«оживляють» уроки, при цьому враховую навчальні потреби дітей, їх 

індивідуальні здібності. Це допомагає досягти певних результатів як із учнями, 
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які виявляють низький і середній рівень навчальних досягнень, так і з учнями, 

які засвоюють знання на достатньому і високому рівні. 

На етапі реалізації завдань із розвитку соціальної компетентності, 

використовую комунікативно-ситуативні вправи, що дозволяють діяти учням 

на уроці відповідно до тієї чи іншої ситуації, яку слід вирішити в певному 

творі. Тобто ці вправи дають можливість учням обирати шляхи вирішення 

проблеми:  

1. Ви – літературний критик. На які важливі проблеми ви звернули б увагу 

читачів у статті за оповіданням Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»? (11 клас, 

Г. Г. Маркес «Стариган з крилами).  

2. Уявіть себе ілюстратором новели Ф. Кафки «Перевтілення». Автор, 

дізнавшись, що на обкладинці буде зображено комаху, запротестував. Чи 

зрозуміли ви таку категоричність письменника? Що запропонуєте натомість? 

(11 клас, Ф. Кафка «Перевтілення»). 

Як засіб розвитку рефлексіїпрактикуємо на уроках та вдома написання есе, 

створення асоціативних рядів, формулювання запитань, що змушують дитину 

задуматися над тим, чи відповідають її уявлення загальнолюдським: «Чого 

навчає цей твір (образ)?», «Як би ви вчинили на місці літературного героя?», 

«Що наближає літературного героя до нашого часу?». Такі питання  сприяють 

формуванню і розвитку соціальної компетентності учнів. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів вважаю за необхідне 

створення ситуації успіху, заохочення школярів до подальшої праці. 

Оволодіння навичками оцінювання, взаємо і самооцінювання, гласність оцінки 

приводять до зниження конфліктності, формування позитивних Я-концепцій, 

що розвиває критичне ставлення до власної роботи, адекватне сприйняття 

відгуків. 

У процесі формування соціальної компетентності не може бути 

універсальних схем, придатних для всіх випадків практичного навчання, та 

використання інтерактивних технологійна уроці зарубіжної літератури вважаю 

ефективним засобом у досягненні в класі атмосфери співробітництва, що 

сприяє саморозкриттю та саморозвитку особистості. 
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Висновки 

 

Сьогодні суспільству необхідно мати таку людину, яка не тільки знає і 

вміє здійснювати якісь операції, а компетентну, ініціативну, креативну, здатну 

працювати в команді, прогнозувати й досягати своєї мети. Та, на жаль, не 

кожен здатен розвивати в собі лідерські якості, може прислуховуватися до 

думок інших і співпрацювати у тісній взаємодії один із одним. Із цією 

проблемою нам доводиться зіштовхуватися чи не на кожному уроці, адже учні 

за своїми віковими, психологічними особливостями різні. 

Переконалися в тому, що при врахуванні не тільки знання й змісту 

літературної освіти, важливо формувати універсальні навички й компетенції, 

що учень зможе реалізовувати, застосовувати впродовж усього життя для свого 

сталого саморозвитку. 

Тому формування соціальної компетентності учнів інтерактивними 

засобами навчання – нагальна проблема сьогодення, розв’язання якої допоможе 

сформувати на уроках літератури вміння, необхідні для сучасного життя, а 

саме: розвивати й закріплювати інтерес до предмета; бути комунікабельними, 

контактними в різних соціальних групах; адаптуватись до життєвих ситуацій, 

які постійно змінюються; розкривати інтелектуальний, творчий, моральний 

потенціал кожного учня; виявляти здатність брати на себе відповідальність; 

оволодівати інформаційними технологіями; бути здатними генерувати нові ідеї; 

творчо мислити, знаходити нестандартні рішення тощо. 

Отже, основою розвитку соціальної компетентності учнів повинні бути такі 

технології навчання, що б забезпечували пізнавальну активність та 

самостійність учнів, сприяли б формуванню навичок застосовувати набуті 

знання на практиці. Такими є інтерактивні технології, суть яких полягає в тому, 

що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учасників навчально-

виховного процесу.  
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