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Трирівнева ієрархія компетенцій 

школярів
 ключові компетенції, відносяться до 

загального змісту освіти;

 міжпредметні, застосовані до 

певних освітніх галузей, мають 

інтеграційний характер

Визначаються на основі вимог 
до навчальних досягнень учнів, 
які сформовано у програмах 

кожного предмета

Формуються у взаємозв’язку змісту 
і методик викладання предметів 
однієї чи різних освітніх галузей 

 предметні компетенції

- формуються в 

рамках окремих 

навчальних дисциплін.



Що оцінюємо? 

Сформованість компетенцій оцінюємо за кінцевим 

результатом 

зумів – не зумів виконати завдання

Знання та вміння є 

показниками компетенцій 

учня, причому значимість 

їх неоднакова:

 Учень знає теорію, але не 

вміє вирішувати

конкретні завдання –

свідчення

некомпетентності

 Учень не вивчив теорію, 

але він вирішує завдання



Хто оцінює компетенції? 

 представники педагогічного колективу

 представники учнівського колективу

 сам учень (самооцінювання)



Який інструментарій оцінювання 
компетенцій?

Інструментарії вимірювання та оцінювання компетенцій: 

 традиційні методи контролю

 портфоліо, 

 контекстні завдання, 

 педагогічні тести, 

 проекти, 

 кейс- вимірювачі.



Використання інтерактивних технологій у 

формуванні оцінки рівня сформованості 

ключових компетентностей

 тести з відкритими завданнями;

 включення учнів у дослідницьку діяльність;

 постановка та розв'язання проблемних 

завдань;

 диспути як ефективний засіб 

компетентнісного навчання;

 розв'язання ситуативних завдань;

 мультимедійне навчання, комп'ютерне 

моделювання;

 використання методу навчальних проектів.



Як організувати урок? 

Щоб впровадити компетентнісний підхід у систему, оцінювання 

необхідно змоделюватим урок у контексті компетентнісного підходу

Вимоги до структури уроку включають:

 чітко визначені цілі та завдання уроку; 

 визначення типу уроку, органічний зв'язок 
всіх частин уроку; 

 зв'язок уроку з попереднім уроком і 
закласти перспективу на наступний урок; 

 вибір оптимальних, виходячи із цілей і 
завдань уроку, методів вивчення і 
закріплення нового матеріалу; 

 оптимальність домашнього завдання 
(форма, обсяг, запис у щоденнику, облік 
індивідуальних особливостей і т. д.).



Сучасний компетентнісно спрямований урок 

повинен будуватися за таким алгоритмом:

 1. Конкретизація загальної мети (цілі) уроку. (Визначення предметної та ключової 

(ключових) компетентностей до конкретного уроку). 

 2. Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури —

теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо. 

 3. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. 

 4. Вибір методів навчання, адекватних цільовим 

завданням за їх дидактичними функціями 

(засвоєння, формування, узагальнення) та змісту 

навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний 

чи практичний). 

 5. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів 

(індивідуально-самостійна, парна, групова, 

загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне 

поєднання) адекватно змісту та методам роботи. 

 6. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на 

цільову установку й уявлення очікуваного результату 

спільної діяльності (кожний проміжний результат). 



Правила для побудови
компетентнісного уроку

 Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет 

формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета. 

 На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень —

завтрашній активний член суспільства. 

 Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, 

що спостерігаються, та наявним знанням. 

 Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчальнопізнавальної

діяльності, навчайте їх вчитися. 

 Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно-

розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання. 

 Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. 

 Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, 

дослівного відтворення. 

 Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте 

кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. 

 Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та 

формою висловлення думки учнів.



 Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. 

 Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань. 

 Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є 

більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що подані у 

цілісних логічних структурах. 

 У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше простежується 

головна думка, котру легше виділити й показати учням. 

 У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, 

об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем. 

 Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. 

 Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. 

 Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із 

технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких 

задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів. 

 Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які 

вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього 

життєвою необхідністю. 

 Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо 

навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.



Дякую за увагу!!!


