
ОНОВЛЕНІ ПРОГРАМИ 
ТА ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Олександр Желіба

Надовго?

Розпочалося 
оновлення програми



Як в рамках оновлених програм 
планувати роботу з формування 

навчальних компетентностей?
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Компетентність

Навчальна програма



Урок

Як співвідносяться поняття 
проблеми між собою?
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“Правила гри”

“Місце гри”

Формування Компетентності

Процес Результат



Які складові програми?
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Пояснювальна записка

Вступ до курсу
Клас

Результати 
навчально-пізнавальної 

діяльності

Зміст
навчально-пізнавальної 

діяльності

Додатки до теми

Програма ЗНО



Які рівні навчального 
процесу?

РІВНІ ЗНАННЯ УМІННЯ МІСЦЕ

Мікрорівень окремі поняття, 
факти дії елемент уроку

Мезорівень процеси, явища навички урок

Макрорівень теми, структури уміння розділ

Мегарівень галузь знань компетентності навальний курс
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Який алгоритм 
календарного планування?

• вибір учителем із групи підручників 
одного, з яким буде працювати він і учні;

• визначення тем уроків на основі існуючої 
структури підручника (за певними 
винятками).

17.08.2017 6

№ Дата Тема

1 01.09.2017



Який алгоритм 
планування уроку?

• визначення теми та приблизної структури уроку (зміст 
навчально-пізнавальної діяльності);

• визначення мети уроку та уточнення змісту уроку 
(результати навчально-пізнавальної діяльності);

• уточнення мети і змісту уроку (пояснювальна записка, 
вступ до класу, додатки до теми, програма ЗНО)
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№ Дата Тема Зміст уроку

Результати навчально-

пізнавальної 

діяльності

Дидактичне 

забезпечення 

уроку

1
01.09.

2017

1.

2.

3.

Знати:

Розуміти:

Уміти:

§ 1



Як виглядає розширенкий
календарний план?
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№ Дата Тема Зміст уроку
Результати навчально-пізнавальної 

діяльності

Дидактичне 
забезпечення 

уроку

1
25.04.
2018

Російська 
революція 
1905–1907 
рр. на 
території 
України

1. Які події 1905 р. 
засвідчили 
розгортання 
революції в Україні?
2. У чому виявилося 
піднесення 
національного руху 
1905–1907 рр.?
3. Якою була 
діяльність 
українських 
парламентських 
громад
у І та ІІ Державних 
думах?

Знати: дати подій російської 
революції 1905–1907 рр. (значущих для 
України) – створення УСДРП і УПСР.
Розуміти: вплив російської революції 
1905–1907 рр. на активізацію 
українського руху в Російській імперії
Уміти: охарактеризувати й 
проаналізувати діяльність українських 
політичних партій та інших 
національних організацій, український 
національний рух у період російської 
революції 1905–1907 рр., 
результати діяльності українських 
парламентських громад у Державних 
думах.

§ 27 Історія 
України. 9 кл. 
/ Власов В. 
С.Ю., 2017.



Як ставити мету уроку?
Результати навчально-

пізнавальної діяльності
Мета уроку

Педагогічні завдання 

згідно Бенджаміну 

Блуму

Знати
Освітня

Знання

Розуміти Розуміння

Уміти Розвивальна

Застосування

Аналіз

Синтез

ОцінкаВиховна
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Як відбирати 
номенклатурні одиниці?

Економно!
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Зевс намагається 
економити енергію!

Мудро!



Як відбирати методи 
навчання?

Методи мають бути спрямовані на те, щоб навчити
• сприймати події в контексті часу і простору 

(хронологічна і просторова компетентність);
• ставити питання та давати на них відповіді 

(логічна компетентність), 
• аналізувати історичні джерела (інформаційна 

компетентність);
• формулювати оцінку історичних подій та 

історичних постатей (аксіологічна 
компетентність).
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Світогляд? Де?
Нетрадиційна тема 

уроку
Традиційна тема уроку

Світоглядна 

проблема

«Мертві сорому не 

ймуть»
Княжіння Ольги та Святослава Поняття «честь»

«Бути чи не бути»
Передумови Національно-

визвольної війни
Проблема вибору

Сонце Руїни
Гетьманування Петра 

Дорошенка

Проблема пошуку 

вирішення питань

«Королівство – це я!» Абсолютизм Людовіка XІV
Проблема мети 

існування держави

«Перейти Рубікон» Україна у подіях Північної війни Проблема вибору
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Як вибудовувати проблемні 
питання уроку?

Російська революція 1905–1907 рр. на 
території України
Хто робить революції?
Чому відбуваються революції?
Які бувають види революцій?
Чому революції зазнають поразки?
Чи потрібні революції?
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Висновок?
“Головним критерієм успішності роботи 

вчителя/учительки за цією програмою є 
не так змістова повнота, як уміння 
налагодити творчу роботу 
школярів/школярок з орієнтацією на 
формування ключових і предметних 
компетентностей.”
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Як відбирати методи 
навчання?

Методи, за можливості, мають ґрунтуватися на:
• спілкуванні державною, рідною (в разі відмінності) й іноземною 

мовами (мовна комп.);
• опрацюванні статистичних даних (математична комп.);
• опрацюванні інформації (інформаційно-цифрова комп.);
• створенні алгоритмів дослідження (навчальна комп.);
• співпраці та активності (соціальна помп.);
• повазі до прав людини та законів (громадянська комп.);
• ініціативності (підприємницька комп.);
• з опорою на духовну та матеріальну культуру (культурологічна комп.);
• даних природничих наук (природнича комп.);
• повазі до екології та здорового способу життя (екологічна та 

психолого-фізіологічна комп.).
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Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Культурна самосвідомість

Інформаційне середовище

• Цінності й моральність
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