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НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в
старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи.
Представлено модель конструювання компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі у системі внутрі-
шньошкільної науково-методичної роботи, охарактеризовано компонентний склад означеної моделі.
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Постановка проблеми. Державний стандарт ба-
зової і повної загальної середньої освіти, затвердже-
ний у 2011 році постановою Кабінету Міністрів України
визнає компетентнісний підхід (разом з діяльнісним і
особистісно зорієнтованим) як теоретико-методоло-
гічну основу здійснення навчально-виховного процесу
в загальноосвітніх навчальних закладах України [6]. У
загальній частині означеного Державного стандарту
подано визначення поняття "компетентнісний підхід",
інших термінів, пов'язаних з ним, а державні вимоги до
рівня загальноосвітньої підготовки, передбачені вка-
заним документом встановлено з урахуванням поло-
жень компетентнісного підходу.

Завдяки цьому, нове покоління навчальних програм,
підручників і посібників, які створюються з 2011 року на
основі цього Держаного стандарту відповідають вимо-
гам компетентнісного підходу, враховують компонент-
ний склад ключових, міжпредметних і предметних ком-
петентностей, які мають формуватися в учнів [7].

У той же час, помітна частина підручників і посібни-
ків, за якими здійснюється навчання учнів старшої шко-
ли (і які становлять основу бібліотечних фондів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів) видана п'ять і більше
років тому. З урахуванням проміжку часу від створення
рукопису навчальної книги до її видання й поширення в
школах, цей термін зростає до 7-10 років. Оскільки
впровадження компетентнісного освітнього підходу в
той час лише розпочиналося, частина тогочасних під-
ручників не повною мірою враховує його положення й
вимоги. Передусім це стосується формування конкрет-
них предметних, міжпредметних і ключових компетент-
ностей учнів, забезпечення системних зв'язків між ни-
ми, урахування специфіки компетентнісно орієнтовано-
го навчання в профільній старшій школі. Безумовно, що
вже найближчим часом навчальні заклади будуть за-
безпечені підручниками й методичною літературою но-
вого покоління. Але сучасний стан навчальної літерату-
ри для старшої школи актуалізує роль методичної літе-

© Пузіков Д., 2016



~ 64 ~ В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

ратури та внутрішньошкільної науково-методичної ро-
боти у формуванні компетентностей старшокласників.

Крім того, у межах означеного вище Державного ста-
ндарту й навчальних програм у вчителів є право вибору
конкретного навчального матеріалу й завдань, організа-
ційних форм, методів і засобів навчання й дидактичного
контролю, за допомогою яких педагоги формуватимуть
предметні, міжпредметні й ключові компетентності учнів.
Тобто навіть нове покоління підручників не позбавить
учителів права й можливості педагогічної творчості.

Зрозуміло, що конструювання компетентнісно орієн-
тованого змісту навчання в старшій школі не є безпосе-
реднім обов'язком учителів. Однак реалії упровадження
в українських школах компетентнісного підходу до зага-
льної середньої освіти актуалізують означене завдання,
спонукають учителів до його розв'язання, яке, на нашу
думку, найефективніше здійснюватиметься в системі
внутрішньошкільної науково-методичної роботи. А вчи-
тель, який прагне реалізувати положення компетентніс-
ного підходу в процесі навчання в старшій школі може
як конструювати, так і уточнювати компетентнісно оріє-
нтований зміст цього навчання, планувати його втілен-
ня в означеному процесі.

Указане вище зумовлює актуальність розроблення
теоретико-методичного забезпечення конструювання
компетентнісно орієнтованого змісту навчання в стар-
шій школі в умовах внутрішньошкільної методичної ро-
боти, прогностичне моделювання цієї діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні засади відбору й формування змісту освіти й на-
вчання в загальноосвітньому навчальному закладі до-
сліджували Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, С.У. Гонча-
ренко, В.І. Загвязінський, В.В. Краєвський, Ч. Купісевич,
В.С. Ледньов, І.Я. Лернер, О.І. Ляшенко, В. Оконь,
І.П. Підласий, О.І. Пометун, О.Я. Савченко, М.М. Скат-
кін, О.М. Топузов, О.В. Хуторськой та ін.

Теоретичні положення компетентнісного освітнього
підходу, теоретико-методичні й прикладні аспекти
впровадження його в навчально-виховному процесі в
загальноосвітніх навчальних закладах стали предме-
том досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Серед них необхідно відзначити В.І. Байденка,
Н.М. Бібік, І.Г. Єрмакова, О.І. Локшину, О.В. Овчарук,
О.І. Пометун, Дж. Равена, О.Я. Савченко, С.Е. Труба-
чеву, П. Хейджера, Ю.М. Швалба та ін. У наукових пра-
цях і навчально-методичних розробках означених вище
вчених вироблено концепцію, понятійно-категоріальний
апарат компетентнісного підходу, розкрито та обґрун-
товано структуру основних компетентностей особистос-
ті, окреслено інструментарій формування їх і оцінюван-
ня сформованості.

Внутрішньошкільну методичну (науково-методичну)
роботу розглянуто в працях Н.В. Василенко, В.В. Гри-
гораш, І.П. Жерносека, Л.М. Калініної, В.С. Пікельної,
М.М. Поташника та ін.

Однак проблема конструювання компетентнісного
орієнтованого змісту навчання в старшій школі в систе-
мі внутрішньошкільної методичної роботи не знайшла
свого цілісного вирішення у працях указаних авторів,
що й зумовлює необхідність цього дослідження.

Метою статті є розкриття суті конструювання компе-
тентнісно орієнтованого змісту навчання в старший школі
в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи.

Завданням - обґрунтування моделі конструювання
компетентнісно орієнтованого змісту навчання в стар-
ший школі в системі внутрішньошкільної науково-
методичної роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конс-
труювання змісту освіти розглядають як його відбір і роз-
поділ [3, с. 29]. З урахуванням виділеного Н.В. Кузьміною

конструктивного компоненту психологічної структури
педагогічної діяльності [4, с. 95], конструювання змісту
навчання варто розглядати як відбір і композицію пев-
ного навчального матеріалу, яким мають оволодіти уч-
ні, проектування діяльності вчителя (викладання) і дія-
льності учнів (учіння), в ході взаємопов'язаного здійс-
нення яких відбуватиметься оволодіння ним. Стихійне
конструювання структур навчальних елементів (тобто
навчального матеріалу, який забезпечує оволодіння
учнем елементарною одиницею знання й вміння) хара-
ктерне для "будь-якої діяльності педагога, пов'язаної з
навчальною інформацією", тому "завдання педагогічної
науки - забезпечити науково обґрунтовану реалізацію
цього процесу" [1, с. 16].

Складниками змісту освіти за компетентнісним під-
ходом є компетентності (предметні, міжпредметні (галу-
зеві), ключові) [5, с. 341], які мають відповідний компо-
нентний склад (знання, уміння, навички, досвід, цінності
й ставлення [6]). Виходячи з цього, конструювання ком-
петентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій
школі є процесом визначення (відбору) компонентного
складу певної компетентності, яка розглядається як стру-
ктурний складник змісту освіти з подальшим розподілом
цих компонентів за навчальними предметами (курсами) з
урахуванням вікової та предметної специфіки. Наступ-
ним кроком конструювання означеного змісту навчання є
цілевідповідний розподіл указаних вище компонентів
компетентності за темами (уроками) курсу з подальшим
плануванням навчальної взаємодії щодо оволодіння
ними (відображаються в планах-конспектах уроків).

Зазначимо, що ми досліджуємо проблему конструю-
вання компетентнісно орієнтованого змісту навчання в
старшій школі в організаційному та дидактичному аспе-
ктах. Однак існують інші аспекти (виховний, психолого-
педагогічний, соціально-педагогічний, методичний або
частково дидактичний тощо), які також можуть урахову-
ватися в процесі наукового вивчення й практичного ви-
рішення означеної проблеми.

Оскільки в цьому дослідженні ми прагнемо визначити
майбутній бажаний стан розвитку процесу навчання та
внутрішньошкільної методичної роботи, пов'язаний зі
здійсненням її суб'єктами окреслених цілей і завдань
конструювання компетентнісно орієнтованого змісту на-
вчання в старшій школі, досягненням ними очікуваних
результатів, то розроблена нами модель цієї діяльності
має прогностичний характер. Прогностична модель

Цей характер обумовлено також тим, що компетенції
особистості, які відображують "суспільно визнаний рівень
знань, умінь, навичок у певній сфері діяльності людини"
[6] перебувають у процесі історичного розвитку, зміню-
ються. Таким чином, перед педагогічною спільнотою
постійно поставатиме проблема уточнення й оновлення
компетентнісно орієнтованого змісту загальної середньої
освіти, змісту навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах. І не лише досягнення відповідності компонент-
ного складу компетенцій, структури й рівня сформовано-
сті ключових та інших компетентностей учнів вимогам
суспільства, але й випереджального відображення їх у
змісті освіти й навчання. Розв'язання цього завдання в
умовах глобалізації та пришвидшення перебігу суспіль-
них процесів змушуватиме вчених і практиків звертатися
до надбань освітньо-педагогічної прогностики.

Завдяки своєму прогностичному характеру, пред-
ставлена модель може розглядатися як один із засобів
вирішення цієї проблеми на рівні системи внутрішньо-
шкільної науково-методичної роботи, яка на нашу дум-
ку, створює досить сприятливі умови для здійснення
конструювання компетентнісно орієнтованого змісту
навчання в старшій школі.
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Методична робота в школі - це "цілісна, ґрунтована
на досягненнях науки, передового педагогічного досві-
ду та конкретному аналізі навчально-виховного процесу
система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на
всебічне підвищення кваліфікації кожного вчителя до
педагогічної майстерності, на розвиток і підвищення
творчого потенціалу педагогічного колективу" [2, с. 14].
Науковість методичної роботи полягає в забезпеченні
"відповідності системи підвищення кваліфікації вчителів
сучасним науковим досягненням" [2, с. 17].

Переваги внутрішньошкільної методичної (науково-
методичної) роботи щодо конструювання компетентні-
сного змісту навчання в старшій школі досить помітні.
По-перше, наявність і відпрацьованість організаційних
механізмів, форм роботи, вимог до документообігу.
По-друге, відповідність означеної діяльності меті нау-
ково-методичної роботи (підвищення кваліфікації
окремих учителів, так і педагогічного колективу в ці-
лому). По-третє, можливість обміну необхідною інфо-
рмацією з іншими школами, поширення методичного
досвіду за допомогою представників методичного ка-
бінету (науково-методичного центру). По-четверте,
можливість залучення до науково-методичної роботи
навчального закладу як окремих учених, так і цілих
наукових колективів (установ).

Зрештою, відпрацювання механізмів конструювання
компетентнісно орієнтованого змісту навчання в стар-
шій школі в системі внутрішньошкільної науково-
методичної роботи сприятиме її вдосконаленню й по-
дальшому розвитку.

Діяльність педагогів з конструювання компетентніс-
но орієнтованого змісту навчання в старшій школі в
системі внутрішньошкільної методичної роботи є науко-
во-методичною, але має виражене прикладне значен-
ня. Тому створення, апробація, коригування і впрова-

дження методичних розробок уроків, за допомогою яких
вчитель здійснюватиме формування компетентностей
учнів відповідно до їх визначеного компонентного скла-
ду (знань, умінь, навичок тощо) розглядається як необ-
хідне логічне завершення означеної діяльності.

Варто також відзначити, що запропонована модель
означеної діяльності може стати теоретико-методичною
основою для здійснення педагогічним колективом зага-
льноосвітнього навчального закладу дослідно-
експериментальної роботи всеукраїнського або регіо-
нального рівнів, дослідження ним науково-методичної
проблеми, організації дослідно-експериментальної ро-
боти в його методичних об'єднаннях (кафедрах).

Аналіз наукової й науково-методичної літератури
дав нам змогу виділити шість структурних компонентів
прогностичної моделі конструювання компетентнісно
орієнтованого змісту навчання в старшій школі у внут-
рішньошкільній науково-методичній роботі. До них на-
лежать такі компоненти: цільовий, організаційний, ме-
тодичний, процесуальний, результативний, оцінюваль-
но-коригувальний.

Зауважимо, що наведений нижче опис моделі конс-
труювання компетентнісно орієнтованого змісту на-
вчання в старшій школі ілюструє означений процес
щодо формування окремої ключової компетентності
учнів. Це зроблено для полегшення сприймання інфо-
рмації. Однак модель дає змогу здійснювати цю дія-
льність не лише покомпонентно, але й системно: од-
ночасно охопити процесом конструювання всі ключові,
міжпредметні й предметні компетентності учнів. Утім,
зауважимо, що таке її застосування буде обмежено
можливостями науково-методичної роботи в окремому
навчальному закладі.

Структурну схему означеної моделі представлено
на рисунку.

Організаційний
Цільовий

Методичний
Процесуальний

1Оцінювально-
коригувальний

Результативний

Рис. 1. Схема моделі конструювання компетентнісно зорієнтованого змісту навчання
в старшій школі у внутрішньошкільній науково-методичній роботі

Розглянемо компонентний склад означеної моделі.
Цільовий компонент моделі включає сукупність ці-

лей і завдань конструювання компетентнісно орієнто-
ваного змісту навчання в старшій школі у внутрішньо-
шкільній науково-методичній роботі.

Найзагальнішою метою означеної діяльності є впро-
вадження положень компетентнісного освітнього підхо-
ду в процес навчання в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі шляхом конструювання змісту навчання,
пов'язаного з формуванням компетентностей учнів.

Реалізація вказаної мети у внутрішньошкільній ме-
тодичній роботі має супроводжуватися досягненням
таких загальних цілей:

• зростанням рівня професійної, методологічної і ме-
тодичної компетентностей учителів навчального закладу;

• здійсненням розвитку науково-методичної роботи
в загальноосвітньому навчальному закладі;

• оптимізації процесу навчання старшокласників
відповідних навчальних предметів.

До основних завдань конструювання компетентнісно
орієнтованого змісту навчання в старшій школі у внут-
рішньошкільній науково-методичній роботі необхідно
віднести такі:

• розподілення обов'язків і координування діяльності
вчителів у процесі виконання вказаної вище діяльності;

• пошук представниками творчих груп педагогів нау-
кової і науково-методичної літератури з проблематики
формування певної ключової компетентності особисто-
сті, передбаченої Держаним стандартом базової і по-
вної загальної середньої освіти (2011 р.);

• аналіз представниками творчих груп педагогів
означеної літератури на предмет визначення: поняття
відповідної ключової компетентності особистості, її
структури (складників), шляхів і засобів її формування в
учнів старшої школи;

• уточнення представниками творчих груп педагогів
дефініції поняття й структури (компонентного складу)
відповідної ключової компетентності на основі її визна-
чень і варіантів структури, наведених у проаналізова-
них наукових джерелах;

• виділення представниками творчих груп педагогів
особливостей формування вказаної ключової компете-
нтності (її складників) в учнів старшої школи в процесі
навчання різних предметів (курсів) на основі проаналі-
зованих літературних джерел;

• визначення представниками кафедр (методичних
об'єднань) компетентнісно орієнтованого змісту навчан-
ня (аналіз навчальної програми, підручників, посібників,
планів-конспектів уроків задля виділення змісту навчаль-
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ного матеріалу, на основі якого здійснюватиметься фор-
мування складників певної ключової компетентності уч-
нів у процесі навчання відповідного предмета;

• встановлення вчителями відповідності між змістом
освіти і навчання, віднесеним до окремих уроків і конк-
ретними складниками ключової компетентності учнів
(знаннями, вміннями, навичками, досвідом, цінностями
й ставленнями), які формуватимуться в процесі прове-
дення цих навчальних занять; окреслення поурочних
завдань (і очікуваних результатів) формування компе-
тентності учня; визначення (підготовка) відповідних
текстових матеріалів, які містять знання про певні об'єк-
ти (системи, процеси, явища), необхідні для формуван-
ня компетентності учня, питань і завдань для закріп-
лення цих знань, формування в учня ціннісних став-
лень, вмінь і навичок, досвіду відповідної діяльності,
завдань для перевірки сформованості в нього складни-
ків компетентності);

• закріплення вчителем компетентнісно орієнтова-
ного змісту навчання в планах-конспектах конкретних
уроків: визначення завдань уроку, пов'язаних з форму-
ванням складників компетентності учнів, утілення озна-
чених складників (наприклад, знань) у змісті навчально-
го матеріалу, відображення процесу формування цих
складників у етапах навчальної діяльності учнів на уро-
ці, відповідних контрольних завданнях;

• визначення й відображення вчителем у плані-
конспекті уроку шляхів і засобів формування складників
певної компетентності учнів у процесі навчання (форми
організації навчальної діяльності учнів на занятті, ме-
тоди й прийоми, засоби навчання, форми й методи кон-
тролю проміжних результатів);

• визначення та обгрунтування, відображення вчи-
телем у плані-конспекті уроку шляхів і засобів оціню-
вання сформованості вказаної компетентності учнів (її
компонентного складу) в процесі навчання певного на-
вчального предмета;

• оформлення й оприлюднення цих методичних
розробок уроків.

Означені цілі й завдання можуть доповнюватися
педагогами конкретного загальноосвітнього навчаль-
ного закладу.

Організаційний компонент охоплює організаційну
структуру конструювання компетентнісно орієнтованого
змісту навчання в старшій школі у внутрішньошкільній
науково-методичній роботі. На нашу думку, у означеній
діяльності доцільно сполучати роботу як постійних (науко-
во-методична рада, кафедри, методичні об'єднання то-
що), так і тимчасових колективів учителів (творчі групи).

Пошук і опрацювання наукової літератури, уточнення
дефініції та компонентного складу ключової компетентно-
сті, визначення особливостей формування її в учнів стар-
шої школи в процесі навчання різних предметів (курсів),
розроблення інструментарію оцінювання її сформованості
в учнів доцільніше здійснювати в творчих групах.

Визначення компетентнісно орієнтованого змісту
навчання (на основі аналізу навчальних програм, підру-
чників, посібників тощо), встановлення відповідності
між елементами навчального матеріалу окремих тем
(уроків) і складниками компетентності (знаннями, умін-
нями, навичками, досвідом, цінностями), обговорення
шляхів і засобів формування та оцінювання сформова-
ності ключової компетентності учнів доцільно здійсню-
вати на засіданнях кафедр (методичних об'єднань).

Нарешті, обговорення й затвердження уточненої де-
фініції поняття та компонентного складу ключової компе-
тентності, методичних розробок уроків щодо формування
її у процесі навчання відповідного предмета (курсу), а
також коригування їх здійснюватиметься на засіданнях
науково-методичної ради навчального закладу.

Методичний компонент моделі включає сукупність
методів і засобів, які застосовуватимуться з метою конс-
труювання компетентнісно орієнтованого змісту навчання
в старшій школі у внутрішньошкільній науково-методичній
роботі. До цих методів можна віднести теоретичні (ана-
ліз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, мо-
делювання тощо, які застосовуватимуться для уточнення
поняття й компонентного складу ключової компетентності,
встановлення відповідності між складниками компетент-
ності та елементами навчального матеріалу з окремих
тем (уроків) тощо); емпіричні (аналіз літературних джерел,
анкетне опитування, тести та інші методи оцінювання,
педагогічний експеримент тощо, за допомогою яких відбу-
ватиметься збір необхідних даних, апробація й оцінюван-
ня результативності методичних розробок уроків щодо
формування певної ключової компетентності учнів у про-
цесі навчання відповідного предмета (курсу); методи ма-
тематичної статистики, які застосовуватимуться для
статистичного обгрунтування ефективності апробованих
методичних розробок.

Процесуальний компонент моделі включає послі-
довні етапи конструювання компетентнісно орієнтова-
ного змісту навчання в старшій школі в системі внутрі-
шньошкільній науково-методичній роботі. Розглянемо
здійснення їх щодо формування окремої ключової ком-
петентності старшокласників, передбаченої чинним
Державним стандартом базової і повної загальної се-
редньої освіти, наприклад, комунікативної.

1. Упродовж підготовчого етапу відбувається пла-
нування й організація діяльності вчителів щодо конс-
труювання компетентнісно орієнтованого змісту на-
вчання в старшій школі. На початку діяльності вчителів
щодо означеного конструювання проводяться педагогі-
чні читання або науково-методичний семінар з пробле-
матики компетентнісного освітнього підходу, форму-
вання комунікативної компетентності старшокласників.
До цих методичних заходів залучаються науковці, при-
четні до вказаної проблематики.

Проводиться розширене засідання науково-
методичної ради (в разі відсутності її - педагогічної ра-
ди) навчального закладу, на якому створюють творчу
групу педагогів (обов'язково представництво кожної
кафедри чи об'єднання), яка аналізуватиме наукові
джерела з проблеми, здійснюють визначення й розпо-
діл завдань між її учасниками (табл. 1).

2. У ході аналітичного етапу відбувається пошук і
аналіз учителями наукової літератури з метою виділен-
ня представлених у ній дефініцій, уявлень про компо-
нентний склад і процес формування компетентності
(табл. 2).

3. Упродовж моделювально-планувального етапу
представники творчої групи узагальнюють указану ви-
ще інформацію, уточнюють дефініцію й компонентний
склад компетентності (табл. 3), визначають загальні
етапи, організаційні форми, методи й засоби її форму-
вання й оцінювання.

Після цього проводиться науково-методичний семі-
нар, присвячений формуванню комунікативної компе-
тентності в старшій школі, в ході якого представники
кафедр (методичних об'єднань) ознайомлюються з
означеними результатами, визначають завдання фор-
мування комунікативної компетентності в процесі на-
вчання відповідних предметів (курсів). На засіданнях
кафедр проводиться аналіз результатів діяльності тво-
рчої групи, здійснюються додаткові педагогічні читання,
кожен учитель, який викладає в старших класах визна-
чає зміст навчального матеріалу (за навчальними про-
грамами, підручниками), за допомогою якого можна
формувати й перевіряти сформованість компонентів
комунікативної компетентності на конкретних уроках,
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уточнює організаційні форми, методи й засоби навчан-
ня, які він застосовуватиме для цього (таблиця 4).

Кафедри (методичні об'єднання) уточнюють і узго-
джують свої методичні розробки. Далі їх представники
узгоджують ці розробки з представниками творчої групи
з метою уникнення "білих плям" і зайвих дублювань у
формуванні компонентів комунікативної компетентності
старшокласників.

Після цього вчителі уточнюють свої плани-
конспекти уроків, уносять до них сконструйовані еле-
менти компетентнісно зорієнтованого змісту навчання
(таблиця 5). Таким чином, вони створюють методичні
розробки щодо формування комунікативної компетен-
тності в процесі навчання старшокласників відповідно-
го предмета (курсу).

Завдання роботи учасників творчої групи педагогів щодо аналізу наукових джерел,
присвячених формування комунікативної компетентності старшокласників

Таблиця 1

№
з/п
1.
2.

ПІБ учителя, категорія,
звання, кафедра

(об'єднання)

Завдання (шукати, проаналізувати,
охарактеризувати, визначити, систематизувати)

Термін
виконання

Форма подання
результатів

Представлення поняття, компонентного складу й процесу формування комунікативної
компетентності старшокласників у науковій і науково-методичній літературі

Таблиця 2

№
з/п
1.
2.

Автор Назва
джерела

Рік
видання

Дефініція й компонентний склад компетентності старшокласників, хід (етапи), спе-
цифіка і засоби її формування й контролю в процесі навчання учнів устаршій школі

Таблиця 3
Компонентний склад, засоби формування й оцінювання комунікативної компетентності учнів, визначені творчою групою

№
з/п

1.

2.

3.

Компоненти
[5, с. 334]

Ціннісно-
мотиваційний

Когнітивний

Операційно-
поведінковий

Складники

ціннісне ставлення до
прагнення до

знання про

вміння
навички
ДОСВІД

Шифр

ЦМ1
ЦМ2

К1

ОП1
ОП2
ОП3

Навч.
предмети

(курси)

Формування
Організ.
форми

Методи
й засоби

Контроль
(форми,
засоби)

Зміст навчання, засоби формування й оцінювання комунікативної компетентності учнів,
визначені вчителями кафедр (об'єднань)

Таблиця 4

№
з/п

1.
2.
3.

Шифр
компонента

ЦМ1
К2
ОП3

Навч. предмет
(курс)

Тема,
назва
уроку

Зміст
навчальн.
матеріалу

Формування
Організ.
Форми

Методи
й засоби

Контроль
(форми,
засоби)

Таблиця 5
Відображення в плані-конспекті уроку вчителя формування складників комунікативної компетентності учнів

№
з/п

1.
2.

Складники
компетентності,
які формуються

ЦМ2

дпз

Навч. матеріал уроку,
на основі якого

формується складник

Методи, засоби
формування складника

компетентності

Методи, засоби
контролю за сформованістю

складника

Представники кафедр (методичних об'єднань) роз-
робляють спільно з педагогами творчої групи інструме-
нтарій комплексного (з усіх навчальних предметів) оці-
нювання сформованості комунікативної компетентності
старшокласників. Науково-методична рада навчального
закладу розглядає і затверджує методичні розробки
уроків учителів та інструментарій оцінювання.

Далі проводиться контрольний зріз сформованості
компетентності, проводиться аналіз результатів.

Етап реалізації передбачає цілеспрямоване форму-
вання комунікативної компетентності учнів у процесі на-

вчання старшокласників відповідного предмета (курсу).
Учителі реалізують створені ними методичні розробки.

Останнім є оцінювально-коригувальний етап. Він
розпочинається підсумковим зрізом сформованості ко-
мунікативної компетентності учнів старших класів за
результатами реалізації створених учителями методи-
чних розробок уроків. Результати зрізу аналізують і уза-
гальнюють представники кафедр (об'єднань), творчої
групи педагогів. На основі цих результатів науково-
методична рада навчального закладу приймає рішення
про коригування уточненого компонентного складу ком-
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петентності, розроблених учителями методичних роз-
робок щодо її формування в процесі навчання, тобто
коригування компетентнісно зорієнтованого змісту на-
вчання в старшій школі.

Результативний компонент охоплює такі резуль-
тати діяльності:

• створення оптимальних методичних умов форму-
вання компетентностей старшокласників шляхом цілес-
прямованого впровадження положень компетентнісного
освітнього підходу;

• розвиток внутрішньошкільної науково-методичної
роботи; зростання рівня професійної і методичної компе-
тентностей учителів навчального закладу завдяки глиб-
шому оволодінню ними теорією й методологією компе-
тентнісного освітнього підходу (по-перше, в ході уточ-
нення ними визначення поняття певної ключової компе-
тентності, варіантів її компонентного складу; по-друге,
розроблення, апробації й впровадження методичних
розробок щодо формування цієї ключової компетентнос-
ті в процесі навчання відповідного предмета (курсу);

• виникнення нових перспектив щодо розвитку ме-
тодики навчання відповідних навчальних предметів
завдяки залученню теоретичних здобутків та інструмен-
тарію компетентнісного освітнього підходу.

Оцінювально-коригувальний компонент передба-
чає засоби й заходи з аналізу й оцінювання результатів
конструювання компетентнісно орієнтованого змісту
навчання в старшій школі у внутрішньошкільній науко-
во-методичній роботі загальноосвітнього навчального
закладу (уточненого компонентного складу компетент-
ності, методичних розробок уроків щодо формування
цієї ключової компетентності в процесі навчання відпо-
відного предмета (курсу). Оцінюванню підлягають як
результати конструювання (науково-методичні розроб-
ки), так і результати впровадження й застосування їх в
процесі навчання старшокласників (рівень сформова-
ності відповідної ключової компетентності учнів).

Підставою коригування компонентного складу ком-
петентності й відповідних методичних розробок може
стати: по-перше, затвердження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти нового по-
коління, нових навчальних програм; по-друге, зростан-
ня поточних вимог до рівня розвитку компетентності
учня, які фіксуються на основі аналізу наукової і науко-
во-методичної літератури, виступів учених і громадсь-
ких діячів у засобах масової інформації тощо; по-третє,
невідповідність результатів формування компетентнос-
ті учнів очікуваним. Остання підстава фіксується за до-
помогою відповідного інструментарію оцінювання пото-
чного й підсумкового стану сформованості компетент-
ності учнів, який розробляється вчителями.

Реалізація цієї моделі в різних загальноосвітніх на-
вчальних закладах може призвести до виникнення со-
тень уточнених дефініцій поняття і варіантів компонент-
ного складу певної ключової компетентності, створення
багатьох методичних розробок уроків, спрямованих на
формування їх в процесі навчання відповідного предме-
та (курсу). Однак таке розмаїття не матиме негативного
впливу на результати навчання, оскільки інваріантний
компонентний склад і необхідний рівень сформованості
відповідної ключової компетентності учня закладати-
меться в Державному стандарті й навчальних програ-
мах. А варіанти компонентного складу і відповідні мето-
дичні розробки уроків, спрямовані на формування певної
ключової компетентності учнів, створені педагогами кон-
кретних загальноосвітніх навчальних закладів сприяти-
муть урахуванню в цьому процесі суттєвих умов життєді-
яльності громади й школи, учнівського колективу. Особ-
ливо, якщо певні ключові компетентності повністю спів-

падатимуть з профілем загальноосвітнього навчального
закладу (формування громадянської компетентності уч-
нів юридичного ліцею).

Крім того, конструювання матиме вагомі позитивні
наслідки, які полягатимуть у стимулюванні розвитку
внутрішньошкільної науково-методичної роботи, про-
фесійної компетентності й майстерності вчителів.

Висновки. Сучасний стан упровадження компетент-
нісного освітнього підходу актуалізує діяльність педагогів
з конструювання компетентнісно орієнтованого змісту
навчання в старшій школі, тобто визначення (відбору)
компонентного складу відповідних компетентностей, які
розглядаються як складники змісту освіти з подальшим
розподілом цих компонентів за навчальними предмета-
ми (курсами), темами (уроками) курсу з подальшим пла-
нуванням навчальної взаємодії щодо оволодіння ними
(відображаються в планах-конспектах уроків).

Оптимальні умови для здійснення вчителями означе-
ної діяльності створює внутрішньошкільна науково-
методична робота. З метою теоретико-методичного за-
безпечення конструювання компетентнісно орієнтованого
змісту навчання в старшій школі у внутрішньошкільній
науково-методичній роботі створено відповідну модель, у
якій виділено шість структурних компонентів, а саме: ці-
льовий, організаційний, методичний, процесуальний, ре-
зультативний, оцінювально-коригувальний.

Застосування означеної моделі має забезпечити та-
кі результати: створення оптимальних методичних умов
формування компетентностей учнів старшої школи;
розвиток внутрішньошкільної науково-методичної робо-
ти; зростання рівня професійної і методичної компетен-
тностей учителів навчального закладу завдяки глибшо-
му оволодінню ними теорією й методологією компетен-
тнісного освітнього підходу.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з ви-
вченням особливостей конструювання компетентнісно
орієнтованого змісту навчання в старшій школі в умо-
вах її реформування, визначенням специфіки констру-
ювання означеного змісту навчання з урахуванням ви-
переджального відображення вимог суспільства до сис-
теми компетентностей учнів за допомогою методів осві-
тньо-педагогічної прогностики.
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A M O D E L O F D E S I G N I N G T H E C O M P E T E N C E - B A S E D L E A R N I N G C O N T E N T A T H I G H S C H O O L

The current state of implementing the competence-based educational approach actualizes the activity of teachers in designing the competence
oriented learning content in high school. They include determination (selection) of the components of the respective competencies which are
considered as the components of educational content, followed by the distribution of components for the subjects (courses), themes (lessons) of
the course with the further planning of educational interaction on mastering them (shown in the outlines for lessons). The optimal conditions for the
abovementioned teachers' activities are ensured by the intraschool scientific and methodological work. In order to provide theoretical and
methodological design of the competence oriented learning content in high school, an appropriate model was developed in the intraschool
scientific and methodological work; it identified six structural components, namely purposeful, organizational, methodological, procedural,
effective, evaluative-adjustment ones. The use of the designated model should provide the following results: the creation of optimal methodological
conditions for the formation of the competencies of the high school students; development of intraschool scientific and technical work;
improvement of the professional and methodological competence of teachers of the institution through a better mastery of the theory and
methodology of competence-based educational approach.

advanced display of the demands of society to the students'competencies by means of the educational prognostication methods.
Keywords: competence-based approach, competence-oriented education and training content, designing learning content, intraschool

scientific and methodological work, model.
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МОДЕЛЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

В статье обосновано актуальность конструирования педагогами компетентностно ориентированного содержания обучения в
старшей школе, целесообразность выполнения обозначенной деятельности в системе внутришкольной научно-методической рабо-

кольной научно-методической работы, охарактеризован компонентный состав указанной модели.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентностно ориентированное содержание обучения и образования, констру-

ирование содержания обучения, научно-методическая работа в школе.
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