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Г.Дяченко. Формування соціально компетентної особистості на уроках
географії з використанням інтерактивних технологій
У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи вчителя
географії Рівненської ЗОШ № 27 Дяченко Г.М. щодо формування
соціально компетентної особистості з використанням інтерактивних
технологій. Зроблено опис досвіду, подано розробки уроків географії, які
ілюструють практичні підходи вчителя щодо реалізації теми досвіду.
У методичній розробці відображено технологію формування
соціальної компетентності особистості учня. Застосовані такі методи,
форми, прийоми, що сприяють формуванню в молодого покоління
активної життєвої позиції, вихованню творчої особистості, здатної
самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, орієнтуватися на сміливі,
нестандартні рішення. Методична розробка акцентує увагу читача на
дослідницьких, проблемно-пошукових методах навчання. Упровадження
досвіду спрямоване на активізацію та підвищення ефективності навчальновиховного процесу, дає можливість створити такі умови, за яких учні
долучаються до активної, творчої навчальної діяльності, самонавчання,
самореалізації, вчаться спілкуватися, співпрацювати, критично мислити,
відстоювати свою позицію.
Практична реалізація досвіду засвідчила, що навчальну діяльність на
уроках географії необхідно переорієнтувати з процесу отримання та
засвоєння нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й
розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних
дій у конкретних ситуаціях, що дозволяють кожному випускнику стати
успішною, здатною до творчої самореалізації особистістю.
Досвід роботи вчителя вивчено, схвалено методичною радою
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 (протокол № 4 від
29.05.2017 р.).
Методична розробка рекомендована для використання вчителям
географії та усім зацікавленим у пошуку шляхів формування соціально
компетентної особистості з використанням інтерактивних технологій.
Методичну розробку схвалено методичною радою Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради
(протокол № 2 від 27.11.2017 р.)
Схвалено науково-методичною радою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
( протокол №_____ від ____________2018 року)
Зміст
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Опис досвіду
Майстерність учителя – пробудити любов
до творчого мислення та здобуття знань.
А.Ейнштейн
Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки випускників,
здатних самостійно вирішувати багато життєво важливих завдань, бути
соціально

активними,

усвідомлювати

події,

критично

мислити,

використовувати шкільні знання для вирішення реальних проблем. Тому
все більшого значення в освіті набуває компетентнісний підхід, оскільки
саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими
індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до
подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.
Складне й відповідальне завдання стоїть перед школою – створити та
реалізувати модель успішного, компетентного та конкурентоздатного
випускника школи.
Життя ставить вимоги до випускника школи ХХІ століття, який
повинен:
 швидко

діяти та приймати рішення в нестандартних умовах;

 навчатися

протягом усього життя, самостійно здобувати необхідну

суму знань, формувати досвід;
 працювати

із сучасними інформаційними технологіями, системами,

різними джерелами інформації, бути комунікабельним не тільки в межах
своєї держави .
Актуальність досвіду полягає в необхідності створення системного
та цілеспрямованого підходу до розвитку соціальної компетентності учнів
шляхом втілення в навчальний процес інтерактивних технологій. Школа
покликана, ґрунтуючись на особистісно орієнтованому підході в освіті,
формувати компетентності, що дозволяють кожному випускнику стати
успішною,

життєспроможною

особистістю

,

здатною

до

творчої

самореалізації. Географічна компетентність особистості є важливою в
сучасному
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глобалізованому

світі,

оскільки

дозволяє

формувати

комплексний погляд на світ, визначати просторові зв’язки між його
компонентами, давати оцінку та висловлювати власне ставлення до
проблем сьогодення. В основі компетентності лежать географічні знання,
уміння та навички, формування яких значною мірою залежить від
професійного рівня вчителя.
Практична значущість проблеми спрямована на реалізацію завдань,
визначених чинною програмою з географії, затвердженою Міністерством
освіти і науки України, Державним стандартом базової і повної середньої
освіти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 року №1392 ) та відповідно до положень « Концепції Нової
української школи» ( 2016 р.) , а саме : розвитку та соціалізації учня,
формування його національної самосвідомості, загальної культури,
творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення,
здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і
викликів.
Для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо теоретичних
знань, необхідно вміти їх застосовувати на практиці в реальних життєвих
ситуаціях, вирішувати нагальні життєві проблеми, жити й працювати в
колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти
проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання,
брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків.
Провідна

ідея

досвіду

полягає

у

формуванні

прикладних

географічних умінь і навичок, які спрямовані на безпосереднє втілення
набутих знань у практику та значною мірою поєднаних з отриманням
інформації з різноманітних джерел знань, і сприятиме розвитку соціальних
компетентностей.
Узявши за основу створення психологічного комфорту в процесі
навчання, керуюся такими принципами:
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головним є не предмет, якому навчаю, а особистість, яку формую ;



враховую життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку ;



учень повинен розуміти, що навчання є для нього життєвою
необхідністю;



кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому,
що необхідно для реалізації її життєвих планів.
Інноваційна

значущість.

В

умовах

модернізації

змісту

національної освіти в Україні , у пошуку нових освітніх парадигм,
орієнтованих на розвиток всебічно освіченої, творчої особистості,
особливого значення набуває реалізація в педагогічній практиці сучасної
школи саме компетентнісного підходу. Компетентнісний підхід у
географічній освіті – інноваційний напрям, який дає змогу по-новому
усвідомити та зрозуміти значущість предмета географії , формування в
учнів готовності використовувати отримані знання, уміння та навички в
реальному житті для розв’язання практичних завдань та життєво
важливих ситуацій. Тому географічні знання, що формуються в школі,
повинні стати дієвим фундаментом практичної діяльності, а вміння –
основою для формування соціальних компетентностей.
Наукову теоретичну базу досвіду становлять публікації таких
вітчизняних і зарубіжних дослідників: І. Беха, Н. Бібік, В. Бондар, Л.
Ващенко, О. Кривоноса, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко,
В. Краєвського, Дж. Равена, А. Хуторського та ін. Висвітленню різних
аспектів компетентнісного навчання географії були присвячені роботи Л.
Вішнікіної, Т. Гільберг, Л. Зеленської, А. Покась, В. Самойленка, О.
Топузова, Г. Уварової, В. Яценка та ін.
Суть досвіду. Визначення сутності компетентнісного підходу в
сучасній освіті, його ролі та значення через призму соціальної
компетентності,
сучасних

дослідження

інтерактивних

особливостей

технологій

у

процесу

навчальний

впровадження
процес

та

їх

використання на уроках географії( додаток 1).
Соціальна компетентність — це базисна, інтегральна характеристика
особи, що відображає її досягнення в розвитку стосунків з іншими людьми.
В умовах суспільних перетворень значні вимоги висуваються до швидкого
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засвоєння навичок і умінь комунікативної поведінки, до розвитку
соціальної компетентності. Залучаю учнів до аналізу проблемних ситуацій
і помилок, самостійного формулювання гіпотез і висновків, виділення
головного

в

прочитаному,

бачення

проблем

і

знаходження

їх

нестандартних рішень, конкретизації мети й завдань, критичного
мислення. Через використання проблемних методів навчання учні успішно
реалізовують свій творчий потенціал. Розвиток у школярів творчих умінь
як складової освітніх компетенцій має системний характер. Основним
завданням школи є підготовка випускника до успішної діяльності в
суспільстві, тобто формування і розвиток соціальної компетентності
випускника є пріоритетним завданням сучасної школи. Основними
завданнями розвитку соціальної компетентності є:
— подолання негативного ставлення підлітків до дорослих, створення
ситуації партнерства і взаємної пошани в освітньому процесі;
—

опанування

уміннями

рефлексії

як

механізмом

розвитку

самосвідомості;
— опанування нормами спілкування з дорослими й однолітками;
— сприяння опануванню підлітками норм дружби як найважливішого
надбання дитини в підлітковому віці.
Соціальна
нестандартних

компетентність
уроків:

–

залучення

уроків-подорожей,

учнів

до

проведення

уроків-телепередач,

ігор,

конференцій; стимулювання ініціативних дітей до проведення диспутів;
постійне ведення природоохоронної, краєзнавчої, туристської роботи.
Працюючи над проблемою підготовки соціально компетентного
випускника школи, ставлю перед собою завдання :
- модернізувати освітній процес шляхом підвищення його якості на
основі компетентнісного підходу до навчання;
- активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, формувати
навички самостійного здобуття знань із різних джерел інформації;
– підвищувати рівень мотивації навчального процесу, практичну
спрямованість навчання;
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– застосовувати інтерактивні технології, які є універсальними для
розвитку соціальної компетентності ;
– використовувати проблемний метод

навчання, що сприяє

самовираженню та самореалізації особистості;
– підвищити рівень самоосвітньої та творчої активності учнів;
–

спрямовувати учнів до постійного самоконтролю навчальної
діяльності та самооцінювання результатів.

Розвиток компетентностей кожного учня неможливий без вживання
сукупності освітніх і педагогічних технологій .
Навчальні технології можуть бути різними за масштабом, за
потенціалом, можуть бути віднесені до різних складових навчальновиховного процесу, але вони завжди повинні бути мотивовані й
зорієнтовані на конкретного вчителя, який працює в конкретному класі з
конкретними учнями. Ніякі технології не повинні бути сліпо запозичені.
Адже життя вносить свої корективи, і тому в будь-якого вчителя, що
творчо працює, складається власна технологія навчання й виховання, в
основі якої можуть бути елементи різних педагогічних і освітніх
технологій.
Під час уроків спонукаю учнів бути активними учасниками
навчально-виховного процесу. З метою створення умов для постійної
активної взаємодії всіх учнів для рівноправних, рівнозначних взаємодій,
зацікавлення

їх

предметом

на

різних

етапах

уроку

застосовую

різноманітні технології ( додаток 2).
Однією з умов підвищення ефективності вивчення географії в
сучасній школі вважаю побудову процесу навчання на технологічній
основі з урахуванням ідей гуманізації навчання та гуманітаризації
географічної освіти. Досвід переконує, що реалізація компетентностей
здійснюється в процесі творчої діяльності, співпраці, співтворчості,
співробітництві вчителя та учнів і приносить успіх. У цьому плані
запроваджую розроблений алгоритм( додаток 3).
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Адже це гарантує досягнення результатів навчання, спрямованих на
«формування освіченої творчої особистості», що передбачено стандартом
освіти. Для цього створюю комфортні умови для навчання, щобкожен
учень відчув свої успіхи, інтелектуальну спроможність.
В.Сухомлинський говорив, що школа має бути « не коморою знань,
а середовищем думки». Саме за таких умов, переконана, предмет стає не
кінцевою метою діяльності, а засобом розвитку дитини.
З метою розвитку особистості дитини використовую інтерактивні
методи у навчально-виховній діяльності.
Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це
співнавчання,

взаємонавчання

(колективне,

групове,

навчання

у

співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними об’єктами
навчання. На уроках стаю організатором процесу навчання. Адже
організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій,

спільне

розв’язання

проблем.

Воно

ефективно

сприяє

формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню
атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час інтерактивного навчання
учні вчаться бути толерантними в спілкуванні з іншими людьми,
критично мислити, приймати продумані рішення.( додаток 4)
Наприклад,метод «Мозковий штурм». Це ефективний метод
колективного

обговорення,

пошук

рішень

шляхом

вільного

висловлювання думок усіх учасників. Шляхом «мозкового штурму»
всього за кілька хвилин можна визначити (визначаю) десятки ідей. На
уроці називаю тему дискусії і запрошую учнів узяти участь в обговоренні
шляхом «штурму», який організовую за такими етапами:
•Усі учасники пропонують ідеї щодо розв'язання порушеної
проблеми.
• Ідеї записуються на дошці.
• Якщо група вважає кількість поданих ідей достатньою, запис їх
припиняється.
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• Після того як майже всі ідеї зібрані, вони групуються,
аналізуються й відбираються.
•Вибираються ті, що можуть допомогти розв'язати порушену
проблему.
Під час проведення «мозкового штурму» дотримуюся таких
правил:
• збираю якомога більше ідей щодо розв'язання завдання або
проблеми;
• змушую працювати уяву учнів, не відкидаючи жодної ідеї;
• подаю кілька своїх ідей або розвиваю ідеї інших;
• не обговорюю і не критикую ідеї інших.
Наприклад, під час проведення уроку в 6-му класі на тему «Основні
форми рельєфу Землі. Гори» для мозкового штурму пропоную запитання:
«Як, на вашу думку, виникають гори»? Серед відібраних ідей аналізуємо
ті, які найближчі до істини, і формулюємо спільну думку.
Наприклад, у 10 класі на уроці

з теми «Країни Африки» для

обговорення пропоную питання: «Відомо, що більшість країн Африки в
різні часи були колоніями європейських країн. Як це вплинуло на їх
розвиток?» Учні опрацьовують текст підручника, матеріал із додаткових
джерел і разом обговорюють виниклі ідеї.
Дуже важливо на уроках залучати до роботи всіх учнів. У цьому
допомагають такі методи, як «Коло ідей», «Мікрофон».
«Коло ідей» — учні, сидячи в колі, мають можливість висловити та
обґрунтувати

свою

позицію.

Наприклад,

при

вивченні

теми

«Господарство України» у 9-му класі учні висловлюють свою позицію
щодо того, які галузі господарства потрібно розвивати в країні.
Обов’язково повинні обґрунтувати свою думку.
«Мікрофон» - по черзі викликаю учнів, які імітують «говоріння» в
мікрофон. Інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право
говорити належить тільки тому, у кого символічний мікрофон.
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Наприклад, при вивченні теми «Країни Європи» в 10 класі
пропоную ситуацію: уявіть, що ваші знайомі придбали туристичну
путівку в одну з країн Європи, скажімо, Італію. І просять вас, як знавця
географії, назвати географічні об’єкти, міста, історичні пам’ятки, які їм
варто відвідати, перебуваючи в цій країні.
Наприклад, при вивченні металургії у 9-му класі розділяю клас на 4
групи: «історики», «економісти», «географи» й «екологи». Кожна група
готує запитання сусідній по їх профілю, тобто 1) про історію розвитку
галузі; 2) про умови розвитку галузі; 3) про принципи розміщення
підприємств; 4) про екологічні проблеми, пов’язані з галуззю. Після
опрацювання запитань відбувається обговорення.
Метод «Займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного
питання в класі. Використовую його з метою надання учням можливості
висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Таким способом
обговорюємо проблему доцільності розвитку атомної енергетики в
Україні під час вивчення теми «Електроенергетика».
Метод
суперечливі

«Прес»
думки

використовую
з

певної

у

випадках,

проблеми

та

коли

потрібно

виникають
зайняти

й

аргументувати чітко визначену позицію щодо суспільної чи економічної
проблеми, яка обговорюється. Метод надає можливість навчитися
аргументовано, в чіткій і стислій формі формулювати і висловлювати
свою думку з дискусійного питання.
Метод «Прес» має таку структуру та етапи.
1.Позиція «Я вважаю, що...» (висловіть свою думку, поясніть, у
чому полягає ваша точка зору).
2.Обґрунтування «...тому що...» (наведіть причину виникнення цієї
думки).
3.Приклад «...наприклад...» (наведіть факти на доказ вашої думки,
вони підсилять вашу позицію).
4.Висновки «Отже, я вважаю...» (узагальніть свою думку, про те, що
необхідно робити).
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Наприклад, при вивченні теми «Країни нової індустріалізації
Південно-Східної Азії» у 10 класі учні висловлюють свою позицію щодо
можливості розвитку України шляхом країн, що розглядаються.
Виявити різні позиції щодо певної проблеми або суперечливого
питання дає можливість застосування методу «Дискусія». Щоб дискусія
була відвертою, створюю в класі атмосферу довіри та взаємоповаги, і тоді
всі учні класу включаються в розумову діяльність і розвивають свої
здібності.
Для дискусії пропоную суперечливі питання. Наприклад, у 9-му
класі при вивченні хімічної промисловості обговорюємо питання «Чи
варто в Україні розвивати хімічну промисловість?».
З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовую метод
«Акваріум», суть якого полягає в поділі учнів на дві-три групи для
виконання ними певного завдання. Гра проходить так. Одна з груп сідає в
центрі класу, утворивши внутрішнє коло. Учасники цієї групи починають
обговорювати запропоновану проблему, а всі інші спостерігають за
обговоренням. На цю роботу відводиться 3—5 хв., після чого група
займає свої місця, а я пропоную класу відповісти на запитання: Чи
погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи достатньо вона аргументована?
Який із аргументів найбільш переконливий?
Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює
іншу ситуацію. Усі групи мають по черзі побувати в «Акваріумі», і
результати роботи обговорюються в класі.
Великий інтерес у дітей викликає урок-вікторина. Уроки-вікторини
найчастіше проводжу в 6-му класі як уроки узагальнення знань,
наприклад, із теми «Гідросфера».
Якщо матеріал уроку тісно пов’язаний із попереднім та учні краще
підготовлені до його засвоєння, бесіда може мати проблемний характер.
На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую кросворди
та гру: «Поле чудес», вікторини, прийом «П’ять речень», а також
складання сенканів.
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На етапі мотивації навчальної діяльності застосовую метод
асоціювання, вправу «Мікрофон», «Мозковий штурм». Ці вправи дають
можливість учням вільно висловлювати свої думки.
Використовуючи

інтерактивні

методи

навчання,

активізую

мислення учнів, уміння мотивувати навчання, демонструвати різні точки
зору, ставити свої запитання та формувати власну думку.
На уроках стимулюю творчий пошук, використовую різні методи і
форми роботи,

прищеплюю учням навички самостійної роботи з

книгами, картами; розвиваю навички роботи в групі, уміння слухати
товаришів і висловлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку,
спостережливості.
Одним із важливих кроків на шляху оволодіння школярами
соціальною компетентністю вважаю самостійну проектну діяльність у
контексті вивчення певної теми, підсумковим етапом якої є підготовка
звіту у вигляді презентації результатів дослідження. Учні продуктивно
співпрацюють із різними партнерами в групі та команді, виконують різні
ролі й функції в колективі, проявляють ініціативу, керують власними
взаєминами. Предметні географічні компетентності формую не тільки під
час засвоєння географічних знань, а й у процесі набуття учнями
практичного досвіду, зокрема формую вміння вимірювати, обчислювати,
будувати й аналізувати графіки, схеми, діаграми, таблиці, користуватися
певними приладами. Для розвитку навчальних умінь творчого характеру
залучаю учнів до аналізу проблемних ситуацій і помилок, самостійного
формулювання гіпотез і висновків, виділення головного в прочитаному,
бачення проблем і знаходження їх нестандартних рішень, конкретизації
мети й завдань, критичного мислення. Через використання проблемних
методів навчання учні успішно реалізують свій творчий потенціал.
Розвиток у школярів творчих умінь як складової освітніх компетенцій має
науковий, системний характер.
У проектній діяльності враховую вікові особливості школярів. Тому у
5- 8 –х класах пропоную учням ігрові , пригодницькі, мистецькі проекти.
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Наприклад, при вивченні теми «Гідросфера» ( 6-й

клас), з метою

формування в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки ,
пропоную дітям скласти індивідуальні домашні , за тривалістю короткі
проекти (вірш, оповідання, казку ) «Мандрівка краплинки» , «Мандрівка
морської хвильки».
Для залучення учнів до створення колективних проектів при вивченні
теми «Географічні пізнання Землі» шестикласники складають колективні
проекти, парні - «Інтерв’ю з Х. Колумбом , Ф.Магелланом», групові –
«Подорож навколо Землі на повітряній кулі», проект-карти «Острів
скарбів»(додаток 6). Такий вид діяльності школярів сприяє розвитку їхніх
пізнавальних інтересів, критичного мислення. Окрім того, учні розповідають,
як і де вони отримали інформацію, необхідну для складання проекту, про
проблеми , які виникали під час його виконання.
У 7-му класі при вивченні теми «Країни світу» учні працюють над
індивідуальним домашнім проектом «Телекоментатор» ( коментарі з місця
події). Для складання цього проекту вони використовують матеріали ЗМІ
( періодику , телебачення, Інтернет). Таким чином формую у школярів
уміння самостійно здобувати знання на основі роботи з різними джерелами
інформації.
Уміння узагальнювати, застосовувати набуті знання на практиці,
орієнтуватися в ситуаціях , виявляти винахідливість

учні 7-х класів

проявляють під час складання колективного короткого міжпредметного
дослідницького проекту «Зустріч із учасниками експедиції до Антарктиди».
Захист проекту проходить у формі рольової гри. При вивченні теми
«Населення Північної Америки» семикласники працюють у парах , готують
проект «Інтерв’ю з корінними жителями Америки – індіанцями». Тут учні
використовують і знання англійської мови, оскільки «Інтерв’ю» проводиться
англійською мовою.
Метод проектів сприяє розв’язанню завдань проблемного характеру,
формуванню вмінь аналізувати їх, робити висновки. Вивчаючи тему «Клімат
Південної Америки», ставлю перед учнями проблему: «Як би змінився
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клімат материка, якби його повернути навпаки і гори Анди були на сході».
Проект учні виконують на контурній карті, наносячи показники клімату та
роблячи висновки.
Проекти інформаційного характеру використовую на уроках фізичної
географії України (8клас). Як правило, це презентації, підготовка яких
вимагає від учнів пошукової діяльності. Зокрема, восьмикласники готують
презентації на тему «Сім чудес Рівненської області», «Дива природи
України», «Чарівний край, очей відрада».
У старших класах найперспективнішими видами проектної діяльності,
з огляду на їх потенціальні психолого-педагогічні можливості, вважаю
колективні, міжпредметні чи надпредметні проекти, адже вони максимально
забезпечують наближення до реальних потреб життя, творчу самореалізацію
дитини.
У 9 класі під час вивчення теми «Соціальна сфера» пропоную учням
скласти проект «Мікрорайон Боярка в перспективі» При підготовці його учні
проводять таку пошукову роботу:
- Які об’єкти соціальної сфери є в мікрорайоні?
- Які послуги вони надають?
- Яких об’єктів немає, або недостатньо?
Крім того, діти проводять опитування жителів мікрорайону стосовно
того, чи задовольняють їхні потреби ті об’єкти, які є, і які об’єкти соціальної
сфери вкрай необхідні для мікрорайону. Таким чином, учні склали проектплан, у якому головним було створення в мікрорайоні Боярка парку
відпочинку, і визначили місце, де можна було б закласти парк.
Засобами проектної методики готую сьогоднішнього учня до життя в
суспільстві, формую майбутнього дбайливого господаря своєї Землі.
При вивченні теми «Використання природних умов і ресурсів та їх
охорона» ставлю перед учнями завдання: скласти проект-програму
«Відновлення України як екологічно чистої зони». Під час виконання такої
роботи школярі також вчаться застосовувати набуті знання на практиці, бути
готовими до прийняття рішень.
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Під час виконання проекту в учнів формую навички аналізу та синтезу
інформації, діти вчаться відповідально ставитися до своїх обов’язків,
набувають досвіду роботи в колективі, у групі, індивідуально, поглиблюють і
розширюють знання з географії, максимально наближаються до життя.
Вивчаючи тему «Харчова промисловість України» (9 клас), пропоную
скласти рекламу продукції одного з підприємств харчової промисловості (за
вибором).
Засобами проектної діяльності формую вміння користуватися
дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, уміти її
аналізувати з різних точок зору, робити висновки.
Під час вивчення економічної та соціальної географії світу в розділі
«Регіони та країни світу» пропоную учням завдання створити презентацію
країни. Розпочинаючи роботу над довготривалим проектом, учні мають
змогу працювати в парах, у групах чи індивідуально (за вибором).
Обов’язкова

умова

виконання

проекту

–

показати

особливість,

неповторність кожної країни. Хочу зазначити, що учні працюють із
великим задоволенням, змагаючись в якості оформлення, раціональному
доборі матеріалу. Під час вивчення теми «Глобальні проблеми людства»
пропоную підготувати проект «Щоб світ став безпечнішим для людини».
При цьому підкреслюю значущість проблеми, звертаю увагу на схему «Я –
суспільство- природа». Перед захистом кожного проекту наголошую на
актуальності цієїпроблеми. Після представлення проектів учні роблять
висновок про те, що люди можуть зробити «світ безпечнішим». Робота над
проектами дала можливість учням познайомитися з новими матеріалами,
глибше проникнути в суть проблеми. Таким чином, виконуючи проекти,
учні

вчаться

самостійно

знаходити

та

аналізувати

інформацію,

застосовувати отримані раніше знання. За тих умов діяльності формую
вміння приймати рішення, бути відповідальними.
Метод проектів дає можливість учням спробувати свої сили,
використати знання в реальних справах, спонукає до самостійності,
розвиває творчі здібності кожної дитини.
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Отож,необхідність формування соціальної компетентності учнів
зумовлена реалізацією оновленого змісту освіти. Системне використання
інтерактивних технологій є актуальним для сучасної освіти та виступає
ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як
громадянина демократичного суспільства.
Результативність досвіду. Удосконалення загальної середньої
освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток
особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими
знаннями, на формування функціональних, мотиваційних і соціальних
компетентностей. Результати системної роботи: участь дітей у турнірах, у
предметних міських та обласних олімпіадах, у конкурсі-захисті робіт МАН
- свідчать про те, що мета формування соціально компетентної особистості
у навчальному процесі реалізовується .
Ефективність Одним із завдань є формування особистості,
виховання

її

наукового

світосприйняття,

творчих

здібностей,

що

забезпечує її життєву та соціальну компетентність. Це запорука
формування висококваліфікованих працівників, які вміють працювати в
умовах сучасного виробництва, знаходити вихід із різних складних
ситуацій, передбачати можливі наслідки діяльності. Розвиток в особистості
соціальної

компетентності

може

дати

можливість

орієнтуватися

всучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному
розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.
Труднощі. Сучасне суспільство зацікавлене в людях, які вміють
творчо

мислити,

котрі

прагнуть

до

самореалізації,

саморозвитку,

відповідальності. Особисті спостереження свідчать про те, що випускники,
як і раніше, будучи добре інформованими, володіючи навчальними
уміннями й навичками, недостатньо підготовлені до взаємодії з соціальним
середовищем, що змінюється, не упевнені у власних силах. Відмова від
знаннєвої парадигми в освіті й перехід до особистісно зорієнтованого
навчання, кінцевою метою якої є сформована особистість, спроможна до
самореалізації в соціумі, володіння життєво важливими компетенціями,
19

дозволяють людині орієнтуватися в сучасному динамічному суспільстві,
сприяють формуванню здатності швидко реагувати на запити часу.
Виникає необхідність пошуку засобів цілеспрямованої підготовки учнів до
входження

в

складне

соціальне

середовище,

адаптуватися й успішно функціонувати в суспільстві.

20

які

допоможуть

їм
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Додаток 1
Про компетентність і компетенцію
В

українській

«компетентність»,

педагогіці

«компетенція»

спроба

триває

пояснити

понад

десяти

поняття
років.

За

Хуторським, «компетенція» — це сукупність взаємопов'язаних якостей
особистості: знань, умінь, навичок, способів діяльності.Компетентність —
це володіння людиною відповідною компетенцією. Освітня компетенція —
це певний рівень розвитку особистості учня. Він пов'язаний, перш за все, з
якісним опануванням змісту освіти. Але треба пам'ятати, що компетенція
не зводиться лише до сукупності знань та навичок учнів. Міжнародна
комісія Ради Європи розглядає це поняття як загальні або ключові вміння,
фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації.
Щодо учня компетентності виконують такі функції:


відображають та розвивають особистісні мотиви учня до об'єкта або
процесу;



характеризують ступінь практичної підготовки учня, готовності його
діяти;



розвивають можливості, готовність розв'язувати будь-які проблеми в
повсякденному житті (побутові, соціальні, виробничі);



визначають дієву грамотність учня, якість його підготовки;



розвивають усі основні групи особистісних якостей учня.
Компетентність — це: мобільні знання, які постійно оновлюються;

гнучкі, дієві методи, які дають можливість використовувати ці знання у
конкретній ситуації, критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі
ідеї щодо можливості їх використання в тій чи іншій ситуації.Людина, яка
поєднуватиме в собі всі ці якості, стане висококомпетентнісним
спеціалістом.
Українські офіційні освітянські документи називають такі основні
групи компетентностей:
- соціальні (характеризують уміння людини повноцінно жити в
суспільстві) – брати на себе відповідальність. Приймати рішення, робити
23

вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, сприймати діяльність
демократичних інститутів суспільства;
- полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури. Але
й розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур,
мов, рас, політичних уподобань та соціального становища;
- комунікативні – вміння спілкуватися усно і письмово рідною та
іноземними мовами;
- інформаційні – вміння добувати, осмислювати,опрацьовувати та
використовувати інформацію з різних джерел;
-саморозвитку й самоосвіти – мати потребу і готовність постійно
навчатися протягом усього життя;
- продуктивної творчої діяльності.
Особистість, яка формується в сучасній школі, — це особистість, у
якої мають бути сформовані всі ці життєві компетентності. Саме така
особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий
громадянин, відповідальний сім'янин, високий професіонал, особистість,
здатна захищати свої життєві цінності, а також піклуватися про інших.
Успішність та ефективність формування компетентностей учнів
залежить від форм та методів організації навчально-виховного процесу.
Пріоритетними в цьому відношенні стають сучасні педагогічні технології,
інтерактивні методи навчання, які забезпечують активні форми діяльності
учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження проблем,
формування власної думки, прийняття рішень, самореалізації.

24

Додаток 2

25

Додаток 3
Алгоритм дій з упровадження компетентнісно орієнтованого підходу
до навчання
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Шляхи формування соціальної компетентності
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Додаток 4

Додаток 5
Проект-карти «Острів скарбів»
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Додаток 6
Робоче місце вчителя

29

30

Список використаних джерел
1.Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.). - Режим
доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002, вільний.
2.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа).). - Режим
доступу, http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/ вільний.
3.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року №1392 ). - Режим доступу, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
4.Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські
перспективи. Колективна монографія. Бібік Н. М., Ващенко Л. С. та ін.
Під загальною редакцією О. В. Овчарук.

Видавництво «К. і С.» Київ,

2004.
5.Активні та інтерактивні методи навчання / Укладач Кравчина О.С. – К.:
ЦІППО АПН України, 2003. – 32 с.
6.Гільберг Т. Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках
географії // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – №4. – С.9 –
10.
7.Єльникова О.В. Інтерактивне навчання – засіб модернізації освіти у
сучасній школі //Педагогіка і психологія формування творчої особистості:
проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та
ін. – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – С. 84-88.
8.Землянська О. Формування самоосвітньої компетентності учнів: г.
«Завуч». – 2005. №6.
9.Кость В. Стратегії режисури компетентнісно орієнтованого уроку
географії / Валентина Кость // Географія та основи економіки в шк.. – 2009.
– № 5. – С. 22 - 25.
10.Паламарчук Л.Б. Формування соціокультурної компетентності учнів
засобами шкільних курсів географії // Наукові записки. Серія: Педагогіка і
психологія. Вінниця, 2005. – №14. – С.49 – 51.

31

11.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання: Науково-методичний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.
– 192 с.
12.Покась Л. Шляхи формування компетенцій у старшокласників на
уроках географії. Ж. «Географія та економіка в сучасній школі» - №6,
2012.
13. Топузов О. Формування географічної компетентності учнів засобами
проблемного навчання / Олег Топузов // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 43
- 45.
14. Яценко В. Формування й оцінювання ключових компетентностей учня
на заняттях географії. [Текст] / В. Яценко // Післядипломна освіта в
Україні. – 2007. - № 2. – С. 79 - 82.

32

