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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 

 

Сучасна система навчання- це певним чином організована взаємодія учителя й 

учнів, спрямована на засвоєння учнями змісту освіти для набуття ними 

певних  якостей особистості. 

Історія як предмет є унікальною, бо впливає на формування системи 

мислення, надає можливість людині вільно пересуватися в історичному 

просторі, озброює її знанням історичного досвіду, що в результаті дозволяє 

правильно оцінювати сучасні політичні й соціальні процеси. До того ж, 

історичні знання сприяють формуванню власної точки зору особи і, разом з тим, 

вчать цінувати й поважати думки інших. 

Історичні дисципліни виховують та розвивають широту мислення, творчу 

уяву, толерантність, громадську активність особистості. 

Таким чином, історична освіта покликана готувати молодь до самостійного 

життя у сповненому суперечностей сучасному світі, створити сприятливі умови 

для взаєморозуміння між людьми, що представляють різні культурні, етнічні й 

релігійні традиції, допомогти людині усвідомити себе не лише представником 

певної країни і регіону, але й громадянином Європи та світу. 

Компетéнтність — проінформованість, обізнаність, авторитетність. 

Компетенція - наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній 

сфері. 

Компетентність - оволодіння, володіння учня відповідною компетенцією, що 

включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності.      

Компетентність - особистісна якість (сукупність якостей) учня, що вже відбулась, і 

мінімальний досвід діяльності в заданій сфері. 
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       Компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях,набутих завдяки 

навчанню, та є показником успішності останнього. 

     Таким чином, відповідність загальної здатності учнів виконувати певну 

діяльність тим вимогам, які висуваються до її виконання, є ступенем 

компетентності учня. 

Оскільки компетентності - це насамперед замовлення суспільства на 

підготовку його громадян, такий перелік багато в чому визначається узгодженою 

позицією соціуму в певній країні або регіоні. Досягти такого узгодження вдається 

не завжди, адже   компетенція - наперед задана соціальна вимога  до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній 

сфері. 

До предметно-історичних компетенції учнів старшої школи відносять:  

 хронологічні (розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-

історичних умовах певного часу; співставляти історичні події, явища з періодами 

(епохами), орієнтуватися в науковій періодизації історії; використовувати 

періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фотографія виховнї години на тему: «Голодомор 1932 – 1933 рр.) 
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 картографічні (аналізувати інформацію карти як джерело знань про 

геополітичні інтереси країн у конкретно-історичний період; аналізувати карту як 

джерело інформації про основні 

тенденції розвитку міжнародних 

відносин та місця в них України; на 

основі карти пояснювати причинно-

наслідкові та інші зв’язки між подіями 

та явищами; характеризувати 

історичний процес та його регіональні 

особливості, спираючись на карту); 

 

 спеціальні (визначати роль 

людського фактора в історії, давати 

багатогранну характеристику 

історичних особистостей, розкривати 

внутрішні мотиви дій, складати 

політичні та історичні портрети;  

(Фотографія. Предмет «Історія України», Тема уроку 
«Українська революція») 

визначати протиріччя в позиціях, інтересах, потребах соціальних груп і 

окремих осіб та їхньої ролі в історичному процесі; самостійно інтерпретувати зміст 

історичних джерел та історичні факти, явища, події; критично аналізувати та 

оцінювати історичні джерела; виявляти тенденційну інформацію та пояснювати її 

необ’єктивність; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з  

позиції загальнолюдських та національних цінностей). 

Формування тих чи тих компетенцій потребує від учителя обов’язкового 

врахування вікових особливостей учнів , та особливостей навчальних курсів. 

Однак важливіше розуміти, які компетенції і як необхідно формувати, що має стати 

результатом навчання кожного шкільного предмета. Набуття цих компетенцій 

учнями можливе за умови цілеспрямованої роботи під час навчального процесу з 

предмету за конкретними напрямами.  



 

(Фотографії конкурсу 

 

Так, формування хронологічної компетентності учнів 

суспільних явищ в розвитку та в конкретних історичних умовах певного часу; 

зіставлення історичних подій, явищ із періодами (епохами), а також орієнтація на 

використання наукової періодизації історії як способу пізнання історичного 

процесу. 

Формування логічної компетентності учня відбувається під час

синтезу й узагальнення школярем історичної інформації; використання на уроці 

наукової термінології; всебічній характеристиці учнями історичних постатей, 

розкритті внутрішніх мотивів 

самостійного визначення учнями сутності, наслідків та значення історичних подій і

явищ; проведення нескладних досліджень, проектної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фотографія уроку - проекту «Сарненщина в роки Другої
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(Фотографії конкурсу учнівських робіт «Життя і діяльність Михайла Грушевського»

(до 150 – річчя від дня народження) 

формування хронологічної компетентності учнів забезпечать

суспільних явищ в розвитку та в конкретних історичних умовах певного часу; 

зіставлення історичних подій, явищ із періодами (епохами), а також орієнтація на 

використання наукової періодизації історії як способу пізнання історичного 

Формування логічної компетентності учня відбувається під час

синтезу й узагальнення школярем історичної інформації; використання на уроці 

наукової термінології; всебічній характеристиці учнями історичних постатей, 

розкритті внутрішніх мотивів дій, створення політичних та історичних портретів; 

самостійного визначення учнями сутності, наслідків та значення історичних подій і

вищ; проведення нескладних досліджень, проектної роботи. 

проекту «Сарненщина в роки Другої світової війни») 

учнівських робіт «Життя і діяльність Михайла Грушевського» 

забезпечать розгляд 

суспільних явищ в розвитку та в конкретних історичних умовах певного часу; 

зіставлення історичних подій, явищ із періодами (епохами), а також орієнтація на 

використання наукової періодизації історії як способу пізнання історичного 

Формування логічної компетентності учня відбувається під час аналізу, 

синтезу й узагальнення школярем історичної інформації; використання на уроці 

наукової термінології; всебічній характеристиці учнями історичних постатей, 

дій, створення політичних та історичних портретів; 

самостійного визначення учнями сутності, наслідків та значення історичних подій і 



5 
 

У посібнику «Методика навчання історії в школі» автори О. Пометун і Г. 

Фрейман відзначають рівні вимірювання результатів навчання.: 

– «Результати навчання, що досягаються на одному уроці, на багатьох уроках, 

при вивченні теми, розділу, навчального курсу, всіх курсів історії в школі можуть 

вимірюватись рівнем: 

  історичної освіченості учня; 

 сформованості історичної свідомості учнів; 

 розвитку пізнавальних можливостей школярів; 

 розвитку ключових та предметних компетентностей учнів; 

 вихованості й загальної культури особистості». 

    Компетентнісний підхід полягає у спрямуванні навчального процесу на 

набуття учнями важливих компетенцій, тобто загальних здатностей особистості 

виконувати певний вид  діяльності. 

Історична, хронологічна, картографічна і спеціальна компетентності учнів в 

групах перших курсів визначаємо на прикладі уроку-узагальнення з теми:  

« Українська революція і боротьба за  збереження державної  незалежності 

України (1917р.-1920 р.)». 

Основні завдання уроку - гри формуються виходячи теми, а саме: 

 Початок Української революції. 

 Центральна рада та її суспільно-політична діяльність ( 1917 р.) 

 Проголошення  незалежності України. 

 ЗУНР - українська держава  в Східній Галичині. 

 Держава П.Скоропадського  та Українська революція. 

 Діяльність урядів Директорії УНР. 

 Проголошення Соборності України. 

 Видатні політичні діячі та герої визвольної боротьби української 

народу. 

 Історичне  значення української революції  та національно-

визвольної боротьби в 1917-1920 рр. 

З учнями других курсів цікаво провести урок- проект на  тему: 

«Сарненщина  в роки  Другої світової війни».  

Теми для  підготовки до уроку: 
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 Радянсько-німецькі договори 1939 р. й українські  землі. 

 Сарненщина в 1941 – 1942 роках; 

 Сарненський «Бабин Яр»; 

 Радянський партизанський рух в нашому краї; 

 Національний  Рух Опору на Сарненщині; 

 Визволення міста Сарни,  історичне  значення перемоги  над  нацизмом 

для майбутнього  України. 

Дуже  сприяє розвитку ключових історичних компентентностей учнів участь у 

різного роду конкурсах, пошукова робота учнів. 

Компетентнісний підхід активно досліджується у вітчизняному та 

зарубіжному науково-педагогічному просторі. 

   Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в 

освіті описані у роботах Н. Бібік, О. Бондаревської, І. Єрмакова, І. Зимньої, 

О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, В. Сєрікова, Л. Сохань, 

О. Сухомлинської, Л. Хоружої, А. Хуторського.                                                        

Окремі питання методики формування предметних компетенцій учнів 

розглядаються у працях К. Баханова, О. Кучер, А. Старєвої, І. Родигіної, 

Г. Фреймана, С. Шишова. 

Питання змісту та організації шкільної історичної освіти на основі 

компетентнісного підходу, формування предметно-історичних компетенцій учнів 

досліджують К. Баханов, А. Булда, Т. Ладиченко, О. Турянська, О. Удод та ін. 

Під  час вивчення курсів історії України та  Всесвітньої історії важливо 

сформувати в учнів національні, міжнаціональні  та  загальнолюдські цінності. У 

зв’язку з цим потрібно звернутися  до історичних понять та термінів: крах 

тоталітаризму і перемога демократії, тенденція посилення європейської інтеграції, 

еволюційне просування демократичних країн до соціально-орієнтованого 

суспільства. 

В поєднанні з історичним поняття  « Державність України» все це дає можливість 

сформувати цивілізаційний  погляд на історію і суспільство, яке може бути 

визначено такою оцінкою: « Я- громадянин України, Я- громадянин Європи, Я- 

громадянин Світу».  
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Використана література та джерела: 

1. Асламова Т.А. Интерактивные методики / Т.А. Асламова. -Интерактивные 
методики. - 1 - ое узд. - М., мсп «Ната» 2001; 

2. Лівенцова О.С. Застосування кейс-методу на уроках історії / О.С. Лівенцова // 
Історія та правознавство (Осн.). - 2012. - № 14/15. ; 

3. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посів. - 
гид., випр. і допов. - X.: ОВС, 2002. - С. 354-357.); 

4. Мержевицкая Т.А. Применение интерактивных методов обучения на уроках 
истории в школе / Т.А. Мержевицкая // Обдарована дитина.- 2012.; 

5. Наровлянський О.Д. До проблеми створення системи правової освіти / О.Д. 
Наровлянський // Історія та правознавство.-2012.-№ 2-4 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 
Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. Кадров / Под 
ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 2001; 

7. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун Г.О. Фрейман. - 
К.: Генеза, 2006; 

8. Сербин Л.П. Система застосування інтерактивних технологій на уроках історії / 
Лілія Петрівна Сербин // Таврійський вісник освіти. - 2013, № 3; 

9. Скрипник М. Вступ до теорії інтерактивних технологій післядипломного 
навчання / М.Скрипник // Післядипломна освіта в Україні. - 2012. - N2.; 

10. Тягай І. Суть та історія запровадження інтерактивного навчання / Ірина Тягай // 
Математика в сучасній школі. - 2012. - № 11/12.; 

11. Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування 
громадянської позиції старшокласників на уроках історії / Г.Фрейман // Історія в 
школі. - 2011.; 

12. Химинець В.В. Інноваційно-освітня діяльність. - Ужгород, 2007; 
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• Компетéнтність — проінформованість, обізнаність, авторитетність.

• Компетентність - оволодіння, володіння учня відповідною

компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та 

предмета діяльності. Компетентність - особистісна якість 

(сукупність якостей) учня, що вже відбулась, і мінімальний досвід 

діяльності в заданій сфері.

• Компетенція - наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності 

в певній сфері.



До предметно-історичних компетентностей
учнів старшої школи відносять: 

Хронологічні -1

Картографічні -2

(розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах 
певного часу; співставляти історичні події, явища з періодами (епохами), 
орієнтуватися в науковій періодизації історії; використовувати періодизацію як 
спосіб пізнання історичного процесу)

Картографічні -2

Спеціальні -3

(аналізувати інформацію карти як джерело знань про геополітичні інтереси 
країн у конкретно-історичний період; аналізувати карту як джерело інформації 
про основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місця в них України; 
на основі карти пояснювати причинно-наслідкові та інші зв’язки між подіями 
та явищами; характеризувати історичний процес та його регіональні 
особливості, спираючись на карту) 

(визначати роль людського фактора в історії, давати багатогранну 
характеристику історичних особистостей, розкривати внутрішні мотиви дій, 
складати політичні та історичні портрети) 



• Результати навчання, що досягаються на одному уроці, на 
багатьох уроках, при вивченні теми, розділу, навчального 
курсу, всіх курсів історії в школі можуть вимірюватись 
рівнем:

історичної освіченості учня;1

сформованості історичної свідомості учнів;2

розвитку пізнавальних можливостей ;

3

3

розвитку ключових та предметних 
компетентностей учнів;

44

вихованості й загальної культури 
особистості;

5

історичної освіченості учня.6



• Компетентнісний підхід полягає у спрямуванні 

навчального процесу на набуття учнями 

важливих компетенцій, тобто загальних 

здатностей особистості виконувати певний 

вид діяльності.



Історична, хронологічна, картографічна і спеціальна 
компетентності учнів в групах перших курсів визначаємо на прикладі 
уроку-узагальнення з теми: 

• « Українська революція і боротьба за збереження 
державної незалежності України (1917р.-1920 р.)».

• Основні завдання уроку - гри формуються виходячи теми, а саме:

• Початок Української революції.

• Центральна рада та її суспільно-політична діяльність ( 1917 р.)

• Проголошення незалежності України.

• ЗУНР - українська держава в Східній Галичині.

• Держава П.Скоропадського та Українська революція.

• Діяльність урядів Директорії УНР.

• Проголошення Соборності України.

• Видатні політичні діячі та герої визвольної боротьби української 
народу.

• Історичне значення української революції та національно-визвольної 
боротьби в 1917-1920 рр.



(Фотографії. Предмет «Історія України», Тема уроку 
«Українська революція»)



З учнями других курсів цікаво провести урок-
проект на тему: «Сарненщина в роки Другої 
світової війни». 

• Теми для підготовки до уроку:

• Радянсько-німецькі договори 1939 р. й 
українські землі.

• Сарненщина в 1941 – 1942 роках;

• Сарненський «Бабин Яр»;• Сарненський «Бабин Яр»;

• Радянський партизанський рух в нашому краї;

• Національний  Рух Опору на Сарненщині;

• Визволення міста Сарни,  історичне значення 
перемоги над нацизмом для 
майбутнього України.



(Фотографії уроку - проекту 
«Сарненщина в роки Другої світової 

війни»)



Дуже  сприяє розвитку ключових історичних 
компентентностей учнів участь у різного роду конкурсах, 

пошукова робота учнів.

(Фотографії конкурсу учнівських робіт «Життя і 
діяльність Михайла Грушевського»
(до 150 – річчя від дня народження)



Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного

підходу в освіті описані у роботах Н. Бібік, О. Бондаревської, 

І. Єрмакова, І. Зимньої, О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, 

О. Савченко, В. Сєрікова, Л. Сохань, О. Сухомлинської, Л. Хоружої, 

А. Хуторського.

Окремі питання методики формування предметних компетенцій 

учнів розглядаються у працях К. Баханова, О. Кучер, А. Старєвої, 

І. Родигіної, Г. Фреймана, С. Шишова.

Питання змісту та організації шкільної історичної освіти на 

основі компетентнісного підходу, формування предметно-

історичних компетенцій учнів досліджують К. Баханов, А. Булда, Т. 

Ладиченко, О. Турянська, О. Удод та ін.
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