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„Відкрити у кожній людині
творця, поставити її на шлях 
самобутньо-творчої, 
інтелектуально-повнокровної
праці – це завдання стає нині
першочерговим у практичній
роботі школи”

В. О. Сухомлинський

Т. М. Пікнер



Чинники порівняння Традиційний підхід Компетентісний підхід

Мета Формування розвиненої

гармонійної особистості

Формування

конкурентоспроможної

особистості

Орієнтація на Знання, вміння, навички Знання, вміння, навички,

ставлення, мотивація,цінності,

реалізація способів діяльності

Суть Поступове формування

спочатку знань, потім умінь та

навичок, розвиток

інтелектуальної складової для

відтворення знань («знання

про всяк випадок»)

Інтеграція інтелектуальної та

навичкової складових

діяльності; Проектування

життєвих ситуацій та

формування навичок творчого

використання знань

Принцип утворення Зміст навчання формується

«від мети»

Зміст навчання формується

«від результату»

Порівняльна характеристика компетентісного та традиційного

підходів в освіті

Т. М. Пікнер



 спрямованість навчально-виховного процесу на 
досягнення результатів, якими є ієрархічно 
підпорядковані ключова (вміння вчитись, 
здоров’язберігаюча, загальнокультурна, 
комунікативна, інформаційна, громадянська, 
соціальна компетентності), загальнопредметна і 
предметна компетентності;

 спрямованість навчально-виховного процесу на 
формування в учнів інтегрованої здатності 
застосовувати набуті знання, уміння, досвід в 
конкретних життєвих і навчальних ситуаціях.

Т. М. Пікнер



Перехід до компетентісного

підходу означає: 

 переорієнтацію з процесу на результат освіти в  
діяльнісному вимірі;      

 зміщення акценту з накопичування нормативно                    
визначених знань, умінь і навичок на формування й  
розвиток в учнів здатності  практично діяти, 
застосовувати  досвід  успішних дій у конкретних  
ситуаціях;

 високу готовність випускника школи до успішної      
діяльності в різних сферах.

Т. М. Пікнер



усвідомлювати і пізнавати просторово-часову єдність і взаємозв’язок

природних, соціальних, та економічних об’єктів, процесів і явищ, які

відбуваються в географічній оболонці, природних і соціально-економічних

ландшафтах;

вміло застосовувати знання і навички в природокористуванні з урахуванням

господарської діяльності і геоекологічних вимог, а також в умовах

надзвичайних ситуацій;

вміти самостійно розрізняти і оцінювати рівень безпеки або небезпеки стану

навколишнього середовища для вироблення особистісної ціннісно-поведінкової

орієнтації в сфері життєдіяльності.



Загальні підходи до розробки навчальної програми з географії

 особистісно зорієнований, діяльнісний, компетентнісний підходи;

 підсилення у змісті  картографічної, геоінформаційної, 
здоров’язбережувальної, практичної компетентностей; 

 орієнтування змісту на засвоєння знань про основні географічні 
поняття, закономірності розвитку, розміщення і взаємозв'язки 
природи, населення і господарства різних територій;

 розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих 
здібностей у процесі географічних спостережень, розв'язанні 
задач,виконанні практичних робіт і досліджень;

 підсилення зв’язку між школою і родиною під час  вивчення географії.

Т. М. Пікнер



Використання інноваційних технологій в 

навчальному процесі – одна з головних 

умов реалізації компетентнісного підходу

Освітні технології Методи навчання

Когнітивно орієнтовані Діалогічні, проблемні, семінари – дискусії, когнітивне 

інструктування, інструментально-логічний тренінг, тренінг

рефлексії.

Діяльнісно орієнтовані Метод проектів, імітаційно-ігрове моделювання технологічних 

процесів, контекстне навчання, організаційно – діяльнісні ігри, 

дидактичні завдання, демонстраційний і фронтальний експеримент, 

практикум, спостереження за природою, дослідницька робота на 

шкільному географічному майданчику.

Особистісно орієнтовані Інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна 

психодіагностика.

Т. М. Пікнер



 зміна конструкції уроку, наявність у ній таких компонентів як
назва компетенції або її елемента, попередній етап
сформованості компетентності, соціальна особистісна
мотивація необхідності подальшого формування
компетентностей, визначення переліку знань, вмінь, навичок,
які складають компетенцію, рефлексія ефективності
отриманого результату тощо.

 використання ефективних форм організації навчальної 
діяльності: групових, індивідуальних;

 створення умов для самоосвітньої діяльності учнів;

 забезпечення інформаційної компетентності учнів: 
мультимедійне навчання, комп’ютерне моделювання;

 використання варіативної складової навчальних планів: 
курсів за вибором, спецкурсів, факультативів;

 визначення критеріїв оцінювання компетентності учнів.
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 Конкретизація загальної мети (провідних і проміжних цілей) уроку.

 Визначення предметних та ключових компетентностей як до  уроку в 
цілому, так і до кожного етапу уроку окремо. 

 Формулювання цілей і визначення очікуваних результатів.

 Мотиваційне забезпечення уроку.

 Поділ змісту уроку на навчальні ситуації в залежності від його
структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в
дії або вміння тощо. 

 Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. 

 Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх
дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та 
змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи
практичний). 

 Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-
самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх
оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи. 

 При виборі змісту, методів і форм  - орієнтація на цільову установку й
уявлення очікуваного результату спільної діяльності. 

 Здійснення рефлексії навчальної діяльності.

Т. М. Пікнер





Виховати компетентного 

творчого учня може лише 

компетентний і творчий 

вчитель

Т. М. Пікнер



Модель сучасного професійно - компетентного вчителя

Я - ПЕДАГОГ

п
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Сучасний педагог

повинен  володіти

інформаційними

технологіями, 

уміти визначати 

необхідні джерела

інформації,

працювати з ними

Учитель має

бути 

здатним до 

використання

психологічних

знань в 

організації

взаємодії в 

освітній

діяльності

Комунікативні 

навички вчителя,

культура його 

міжособистісних 

відносин, уміння 

працювати в

команді, 

здатність до 

мотивації та 

переконання, 

уміння уникати 

конфліктів, а в 

разі потреби 

розв'язувати їх

Педагог неодмінно

повинен знати 

методику 

викладання 

предмета, 

педагогіку як основу

професіоналізму,

педагогічні 

технології, уміти

визначати та

конструювати

сучасні педагогічні

проекти, 

узагальнювати

досвід роботи  

Учитель повинен

бути здатним до 

саморозвитку, 

творчості, 

самовизначення, 

самоосвіти, аналізу

результативності

педагогічної

діяльності; має

долати стереотипи,

виявляти

принциповість, 

гнучкість мислення

Сучасний педагог 

забезпечує організацію

як особистої діяльності, 

так і діяльності учнів; 

здійснює контроль та 

оцінку педагогічного

процесу і його

результатів; приймає та

ухвалює рішення, 

відповідає за них

Уміння працювати,

отримуючи прибуток;

здатність виробляти

власний продукт, 

приймати рішення та

нести відповідальність

за них; готовність

та потреба

у творчості.

Т. М. Пікнер



• За допомогою діагностичних процедур визначення можливостей, перспектив, 

чинників, які перешкоджають досягненню мети.

• Самоосвітня діяльність (курси підвищення кваліфікації, виявлення і впровадження 
продуктивних технологій в навчально - виховний процес.

• Відвідування уроків методистів, колег.

• Участь у конкурсах, майстер-класах, семінарах, конференціях, дискусіях.

• Створення власної бази кращих сценарії уроків, цікавих прийомів, знахідок.

• Кооперативна професійна діяльність з колегами.

• Портфоліо учителя як форма індивідуальної роботи з підвищення професійної 
компетентності. 

• Консультування, робота з наставником.

• Виконання індивідуальних завдань.

• Використання ресурсу сайту Дубровицького районного методичного кабінету  
http://rmkdubrovick.ucoz.ru/.

• Оприлюднення індивідуальних наробок.

Т. М. Пікнер

Шляхи формування професійної компетентності
учителя географії
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Тип аналізу 

уроку

Мета аналізу

Повний Контроль за якістю навчально-виховного процесу  та для вивчення стилю 

діяльності вчителя, досвіду його роботи. Дає найбільш повну картину уроку 

як явища дійсності

Скорочений Загальна оцінка якості уроку, його науково-теоретичного рівня.

Комплексний Всебічний розгляд  в єдності цілей, змісту, форм і методів організації уроку. 

Використовується при аналізі декількох уроків по одній темі.

Аспектний Аналіз окремого напрямку  ( виховного, психологічного, організаторського) з 

метою виявлення недоліків та встановлення ефективності певних прийомів 

діяльності вчителя

Типи аналізу уроків за М.І. Махмутовим

Т. М. Пікнер



Вид аналізу 

уроку
Завдання аналізу уроку

Дидактич

ний

Постановка мети уроку, дотримання дидактичний принципів, логіки навчального 

матеріалу, логіки процесу навчання, застосування засобів та методів навчання, питання 

активізації навчальної діяльності учнів.

Психологіч

ний

Вивчення психологічного клімату на уроці, аналіз врахування 

психофізичний особливостей учнів; чи застосування прийомів релаксації, 

тренінгу, які сприяють розвитку пам’яті, уваги і т.п.

Виховний Вивчення рівня загального розвитку та вихованості дитини, міру та 

якості виховного впливу уроку на учнів

Методич

ний

Вивчення діяльності вчителя і учнів, ступень їх взаємодії в основних 

структурних компонентах уроку

Організаційн

ий

Вивчення прийомів організації заняття, ступень оснащеності уроку 

наочними приладами, ефективність використання ТЗН, раціональність 

використання часу уроку

Структур

ний

Вивчення якості актуалізації, успішності виконання самостійних робіт,

активності пам’яті і мислення учнів, виявлення елементів уроку, які 

мають виховне значення 
Т. М. Пікнер



- система географічних знань створює фундаментальну базу 
для практичної діяльності особистості за різними
напрямками;

- існує реальна можливість формування ключових
компетентностей, уміння використовувати можливості
навколишнього середовища та суспільства;

- даний підхід забезпечує відповідну структуру інтеграції 
знань – від інформації до прогнозування різних сторін 
діяльності особистості та суспільства;

- процес навчання має чітко виражений дослідницький
характер, орієнтований на особистість, що постійно
навчається, самовдосконалюється. 

Т. М. Пікнер
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