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 Головне завдання, яке стоїть сьогодні перед викладачами 

загальноосвітніх предметів — формувати компетентну особистість, здатну 

знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а у 

майбутньому, і професійних ситуаціях. 

 Аналіз відвіданих уроків свідчить про розуміння викладачами мети та 

змісту компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі,орієнтацією 

на ключові компетентності, майстерність у використанні та поєднанні 

необхідних для реалізації поставлених завдань, інструментів навчання.  

 Такі предмети, як історія, правознавство, Захист Вітчизни повинні не 

стільки інформувати, скільки формувати навички та уміння, які дозволять 

учням знайти своє місце в суспільстві, аналізувати, розуміти сутність процесів, 

які відбуваються у повсякденному житті, бачити їхню внутрішню природу, 

розуміти суспільно-історичні корені процесів і явищ.  

 Викладач історії Олієвська М.П. та викладач Захисту Вітчизни і 

правознавства Ярмусь В.Д. приділяють значну увагу формуванню 



громадянської та соціальної компетентностей. Педагоги організовують роботу в 

парах та групах («акваріум», «ажурна пилка», «навчаючись навчаю»), 

залучають учнів до обговорення соціально значимих проблем (роль ОУН–УПА, 

участь України у ВТО, НАТО, Європейському Союзі, національна ідея, 

соборність, федералізм, європейський вибір України тощо). Проведення 

диспутів, вікторин, семінарів, «круглих столів», зустрічей, уроків мужності, 

заохочення вживання історичної термінології (комунікативна та соціальна 

компетентність), використання учнями на уроках та під час підготовки 

домашніх завдань різноманітних додаткових джерел інформації, підготовка 

проектів (інформаційно-комунікаційна компетентність) сприяють, на думку 

викладачів, вихованню особистісних рис громадянина України, задоволенню 

потреб учнів не лише пізнавальних, а й потреб саморозвитку.Так, проведена 

викладачем історії Олієвською М.П. історична гра «Лабіринтами минулого» 

показала, що учні ефективніше працюють в групі, проявляють  ініціативність, 

командний дух, зацікавленість предметом, вчаться висловлювати свої думки та 

критично мислити. Одній групі учнів потрібно відновити в хронологічній 

послідовності дати певних історичних подій, а другій групі  - назвати події, які 

відбулись відповідно до зазначених дат. Далі учні одержують нові ролі - стають 

на мить історичними постатями і  готуються до презентації власних міркувань 

щодо певних історичних подій. Виховні заходи ліцею, такі як  «Герої не 

вмирають» та «Революція Гідності. Ми маємо пам’ятати», приурочені 

трагічним подіям на Майдані та війні на Донбасі, орієнтовані в першу чергу на 

виховання загальнолюдських  цінностей,здатність учнів аналізувати та 

орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя, тобто 

формують загальнокультурну та громадянську компетентність. 

 Викладач української мови Борисевич І.П. прагне зробити процес 

навчання багатоаспектним: виробити в учнів уміння грамотно писати і 

висловлюватись рідною мовою, емоційно розповідати, доречно підібрати слово 

у певній ситуації, організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх 

в процесі виконання вправ (пізнавальна та комунікативна компетенції). Значну 



увагу викладач приділяє професійному спрямуванню уроків. Так, під час 

проведення бінарного уроку «Штучні камені для облицювання» (з предметів 

«Технологія  облицювальних робіт» та «Українська мова») учням було 

запропоновано виправити мовленнєві помилки, відредагувати текст, в якому 

вживались професійні терміни, розмістити частини тексту відповідно до 

технологічного процесу. Учні, в ігровій формі, практикувались в описі того чи 

іншого інструменту, не називаючи його (соціальна та комунікативна 

компетенції). Борисевич І.П. створює власні навчально-методичні  розробки 

для підготовки кваліфікованих спеціалістів робітничих професій, прикладом 

яких є «Методичний посібник з української мови для викладачів професійних 

ліцеїв» та «Термінологічний словник-довідник для учнів професійного ліцею». 

Викладач проводить нестандартні уроки, які сприяють формуванню духовного 

світу учнів, загальнолюдських цінностей, патріотичних почуттів, поваги до 

історії, традицій українського народу,  рідної мови та державних символів, що є 

складовими загальнокультурної, соціальної, громадянської та інформаційно-

комунікаційної компетентності: урок-дослідження «Заплету я слова у віночок» 

(учні знаходили інформацію про традиції та символіку України і захищали її у 

формі проектів), літературно-музичний усний журнал «Тополя. Катерина. 

Відьма. Історія написання» (учні інсценізували поезії Тараса Шевченка), 

пісенний батл-шоу «Франко –це теж круто!» (учні були поділені на команду 

хлопців та команду дівчат, перед якими стояло завдання на швидкість дати 

якомога більше правильних відповідей про життя та творчість митця, сказати, 

які з наведених фактів із життя Каменяра є достовірними, а також виконати 

пісні І.Франка, які є популярними серед українських виконавців). 

 Викладач художньої культури  Грицайчук В.І. практикує впровадження в 

структуру уроку обов’язкової інформаційної сторінки  – це перші хвилини 

уроку після організаційного моменту, відведені на інформацію про мистецькі 

новини в світі, Україні, області, місті. Учні до кожного уроку готують коротку 

інформацію про цікаві новини культури, слідкуючи за цим в Інтернеті та по 

телебаченню. Така поурочна інформація дає змогу учням  бути постійно 



проінформованими, адже мистецтво – це не тільки історія, а й  наше теперішнє 

та майбутнє. Крім цього, найцікавіше проходять уроки, побудовані за 

принципом випереджувального навчання, коли до підготовки уроку активно 

залучаються самі учні. Частиною такого уроку стають презентації, проекти, 

повідомлення, творчі завдання підготовлені самими учнями, забезпечуючи 

максимальну активність та інтерактивність. Саме при такій формі роботи в 

учнів формується цілий комплекс ключових  компетентностей. 

 Викладач англійської мови Довбета О.Д. проводить нестандартні уроки, 

такі як, на приклад, урок-подорож «Віртуальна мандрівка до Великої 

Британії»,під час якого учні пригадують географічні та історичні факти країни, 

мають змогу «прогулятися» визначними місцями  Лондона з гідами, роль яких 

виконують учні, слухають справжні англійські хіти різних поколінь, 

«відвідують» одні з найвідоміших пабів та ресторанів Британії, дізнаються про 

особливості чаювання по-англійськи і т.д.. Залежно від мети уроку викладачі 

Довбета О.Д. та Мелих Н.В. використовують навчальні відео, створюють разом 

з учнями різні види презентацій та проекти, що дозволяють отримати та 

аналізувати інформацію з різноманітних джерел, краще засвоїти новий 

навчальний матеріал (пізнавальна, інформаційно-комунікаційна, соціальна 

компетентності). Учні із задоволенням беруть участь у майстер-класах («Я 

роблю це так!», «Секрети вивчення англійських слів»), на яких знайомляться із 

сучасними експрес-методами вивчення нової лексики на основі асоціацій та 

візуальних образів; виставах («Все для тебе або Ромео і Джульєтта на сучасний 

лад»(рольовагра)); уроках-дискусіях («Яка професія найкраща?»), на яких учні 

працюють парами, трійками, четвірками і вчаться висловлювати і відстоювати 

свою думку, переконувати або погоджуватись з думкою інших; пісенних шоу 

(«Співаємо разом!»); «круглих столах» («Про Facebook і не тільки…» - як за 

допомогою соціальних мереж, сайтів, мобільних додатків та програм можна 

вдосконалити знання з англійської мови); зустрічей із носіями мови  

(волонтером Корпусу миру США в Україні Алекс Полк). При вивченні теми 

«Професії» викладачі  Довбета О.Д. та Мелих Н.В. значнувагу приділяють 



вивченню професійної лексики для кожної спеціальності, користуються 

власними розробками та посібниками («Їжа та харчування»,«Сучасні засоби 

комунікації», «Загальна будова та експлуатація вантажного автомобіля»). 

 На уроках хімії викладач Мовчан Т.О. акцентує увагу учнів на  зв’язку 

навчального матеріалу з повсякденним життям людини, явищами, які 

відбуваються в довкіллі і як саме результати навчання можуть бути використані  

в практичній діяльності людини. Так, під час уроку-семінару на тему: 

«Мінеральні добрива та їх вплив на навколишнє середовище» учні не лише 

поглибили та розширили свої знання про склад, властивості, використання, 

вплив мінеральних добрив на рослини, а й змогли активно обмінятися думками. 

Учні були поділені на групи, кожна з яких отримала завдання і працювала 

самостійно. Крім цього, групи отримали зразки мінеральних добрив, які вони 

характеризували та записували молекулярну формулу. Для закріплення знань та 

вмінь учнів була проведена гра «Запитання-відповідь», під час якої вони 

отримали запитання від садівників та городників-аматорів і надавали їм 

компетентні рекомендації щодо використання мінеральних добрив. 

 Отже, для успішного формування ключових компетентностей  

особистості сучасний педагог повинен планувати урок із використанням усього 

розмаїття форм і методів навчальної діяльності та пов’язувати навчальний 

матеріал із повсякденним життям та інтересами учнів. 
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