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Актуальність проблеми формування в учнів ключових і предметних компетентностей

обумовлюється зміною пріоритетів загальної  середньої  освіти,  характерною рисою яких є

посилена увага до засвоєння особистістю конкретних навчальних результатів – знань, умінь,

навичок, формування ставлення, досвіду особистісної діяльності, рівень засвоєння яких дає

змогу діяти адекватно в певних навчальних і життєвих ситуаціях. Це зумовлює принципові

зміни в організації навчання, яке спрямовується на розвиток конкретних цінностей і життєво

необхідних знань та умінь учнів ( О. Я. Савченко). Її найважливішим результатом є ключові

та предметні компетентності.

Пошуки ознак цікавого і результативного, тобто компетентнісно орієнтованого уроку,

нерідко  мають  протилежні  тенденції.  Так,  опитування  вчителів  показує,  що,  на  думку

багатьох,  привабливий  для  учня  урок  не  повинен  бути  регламентованим:  це  вільне

спілкування учня з  учителем,  необмежене і  нескуте.  Однак навчально-виховний процес у

початкових  класах  має  виконувати  свої  специфічні  функції  першого  ступеня  шкільного

навчання.  Це  вимагає  врахування  особливостей  уроку  як  основної  форми  навчання,

результатом  якого  має  стати  формування  якостей,  що  визначають  уміння  дітей  вчитись:

організованість, зібраність, наполегливість, відповідальність. 

Водночас  побудова  уроку  з  позицій  системно-діяльнісного  підходу  передбачає

динамічність,  гнучкість  його  структури,  можливість  швидкого  реагування  в  різних

навчальних ситуаціях. 

Структура  таких  уроків  характеризується  нетрафаретним  співвідношенням

фронтальних,  групових  та  індивідуальних  форм  роботи  на  уроці,  вона  відходить  від

стандартних частин,  пізнання учнів рухається в напрямку постійного переплетення нових

знань з раніше засвоєними. Помічено: урок шаблонний, одноманітний не тільки послаблює,

але й руйнує пізнавальну активність учнів. Однак перебільшення ролі елементів зацікавлення

на  уроці  може  призвести  до  втрати  його  цілеспрямованості.  Структура  уроку  потребує

наявності  обов’язкових  елементів.  Серед  них,  насамперед,  постановка  мети  уроку,

мотивування окремих його етапів,  організація самостійної  діяльності,  оцінка і  самооцінка

результатів.



Кожен етап уроку, як в ансамблі, має свої виразні ознаки, і водночас, націлений на

спільний результат. 

На  основі  аналізу  хроноструктури  уроків  у  практиці  роботи  вчителів  початкових

класів виявлено залежність розподілу часу на уроці від педагогічної майстерності й досвіду

роботи. З’ясувалося, що в значної кількості вчителів на уроці простежується неузгодженість

темпу й ритму між роботою вчителя й учнів: учитель відчуває дефіцит часу, інструкції до

завдань часто запізнілі, ступінь насиченості діяльності й спілкування дітей невисока. Вони

стомлюються  від  нечіткості,  стихійності  уроку  і  «випадають»  із  навчальних  ситуацій.

Суб’єктивно такі уроки сприймаються учнями як тривалі й нудні. 

В іншою частини вчителів уроки гранично насичені, об’єктивно організовані й чіткі.

Але вчитель найчастіше звертається до директивних суджень і дій, що перетворює учнів у

механічних, хоч і активних учасників навчального процесу. Урок ними переживається не як

власна потреба, а як ззовні дана дія, як необхідність виконання формальних вимог. 

І, нарешті, третя група–досвідчених творчих учителів. За хроноструктурою уроку їх

можна  схарактеризувати  як  представників  випереджувального  стилю.  Їхня  діяльність  –

гуманістично  перетворювальна,  що  передбачає  високу  актуальність  та  інформаційну

місткість реалізації цілей. Діяльність учнів ритмічна, здійснюється у відповідному до їхньої

підготовки  темпі.  На  такому уроці  учень  живе  справжнім,  а  не  вимушеним життям.  Він

безперервно  зайнятий;  виконує  те,  що  для  нього  цінне,  значуще,  зважає  на  перспективу.

Завдяки  актуальності  переживань  у  дитини  складається  багатий  індивідуальний  досвід

діяльності й стосунків, утворюються ціннісні настанови, потреби, інтереси. 

Таким чином, часовий цикл взаємодії вчителя й учня на уроці, результатом якого має

стати  компетентність  у  певній  сфері,  містить  такі  структурні  елементи:  постановку

інформаційно місткої й актуальної для учня мети; створення настанови на її реалізацію; план

досягнення мети; засоби організації  діяльності й стосунків,  їх коригування з урахуванням

індивідуального досвіду учнів; оцінку й самооцінку результатів. 

Кожен  урок  передбачає  передусім  варіант  постановки  мети.  Учитель  може  її

розширити або конкретизувати. Важливо, щоб мета була реалістичною, яка б спрямовувала

учнів на досягнення зрозумілого, привабливого і посильного результату. 

Компетентнісно орієнтоване спрямування освіти істотно змінює розуміння феномену

цілі.  Вона  перестає  мати  форму  стандарту  освіченості  або  поведінки.  Афективні  цілі

(співчувати,  оцінювати),  на  відміну  від  когнітивних  (знати,  вміти),  важко  піддаються

об’єктивації. Їх розробка і вербалізація становлять значні труднощі для практика. 

Учені  доводять,  що  мета,  прийнята  учнем,  посилює  мотивацію  навчання,  створює

позитивний фон і утримується довше, у більшості випадків протягом усієї діяльності. 



Мета, яка нав’язана зовні і не сприйнята дитиною, наділена меншою мотиваційною

силою, і молодший школяр швидко втрачає її. 

Тому важливо після постановки мети передбачити етап її опрацювання. Зокрема, учні

міркують про значення поставленої мети (навіщо; для чого потрібно); визначають способи

досягнення мети (як; яким способом); передбачають можливі труднощі в її досягненні. 

Після такої роботи логічним буде завершальний етап, коли учні співвіднесуть мету з

результатом, встановлять їх відповідність. 

Чим молодший учень, тим частіше виникає потреба в підкріпленні мети діяльності,

активізації внутрішніх сил дитини, переборенні пізнавальних труднощів. Учитель підтримує

успіхи окремих учнів (учні аплодують відповідям; нагороджуються аплікаціями, листівками),

перекидає своєрідний місточок до наступного етапу роботи, створює умови для того, щоб

кожен упорався із завданням незалежно від індивідуального темпу роботи. 

Повідомлення теми і мети уроку, крім суто інформаційного змісту, містить можливе

використання мотиваційних спонук,  настанови на  роботу (сьогодні  на  уроці  ми зможемо

переконатися, що негарно бути лукавим, нещирим та ін.). 

З  огляду на  сказане  важливо використовувати методику.  яка  була  б  спрямована  на

усвідомлення учнями власної діяльності. 

А саме: 

1. учень вербалізує мету, поставлену вчителем (щось дізнатись, чогось навчитись); 

2. міркує про її значення (навіщо і для чого це потрібно); 

3. визначає (спочатку з учителем) способи досягнення мети (як роботи); 

4. передбачає можливі труднощі; 

5. оцінює відповідність мети результату. 

Прийняття  учнем  мети,  її  усвідомлення  може  забезпечуватися  вже  випробуваними

різноманітними прийомами: стаціонарні планшети «Сьогодні на уроці», наочний план уроку,

(мотиваційна карта уроку, діагностичні тести (про що б я хотів дізнатися на цьому уроці: що

я знаю з теми, чого я не знаю, а хочу знати) та ін. 

Послідовне мотивування кожного етапу уроку – необхідний засіб активізації дітей,

збудження  інтересу  до  навчальної  діяльності.  Адже  чим  молодший  школяр,  тим  частіше

виникає  потреба  в  підкріпленні  мети  діяльності.  активізації  внутрішніх  сил  дитини  в

переборенні пізнавальних труднощів.

 Для учителя ця вимога означає пошук опорних мотивів для конкретних учнів питань і

проблем, завдяки яким може формуватись у кожному випадку власний смисл виучуваного. 

Важливим  засобом  активізації  процесу  навчання  на  уроці  можуть  бути  ситуації

успіху. Мета цих ситуацій полягає в пошуку можливостей для посилення активуючої ролі



різних форм оцінювання. Тривала апробація методики формування пізнавального інтересу

дала змогу дійти певних висновків:

 •  настанова  на  якість  роботи  має  передувати  її  виконанню  і  бути  всебічно

вмотивованою;

• під час уроку вчителю слід переконатися, що учні зрозуміли пояснення, працюють

активно, привернути їхню увагу до досягнення результату; 

•  важливо,  щоб  обговорення  результатів  роботи  було  стимулювальним  і

доброзичливим. 
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