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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

Наразі в нашій країні спостерігається модерніза-
ція освіти. Згідно з сучасною державною освітньою 
політикою основними результатами діяльності загаль-
ноосвітніх навчальних закладів є не самі знання, умін-
ня та навички, а набір «ключових компетентностей».

Входження інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає 
і галузь освіти. У зв’язку з цим особливої значущості 
набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя 
на усвідомлення принципово нових вимог до його 
педагогічної діяльності, готовність використовува-
ти ІКТ, як допоміжний навчальний ресурс. Законами 
України «Про Основні засади розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Національною доктри-
ною розвитку освіти України у XXI ст. та іншими офі-
ційними документами передбачається забезпечення 
ефективного впровадження та використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх 
рівнях усіх форм навчання.

Актуальним є питання розвитку ключових ком-
петентностей на уроках історії з використанням ІКТ. 
Використання нових інформаційних та комунікацій-
них технологій в освіті обговорюється на сторінках 
всіх методичних газет та журналів. При цьому для 
кожного вчителя очевидною є доцільність викорис-
тання комп’ютерів для навчання в середніх та стар-
ших класах ЗНЗ. Можливості надання інформації 
за використання комп’ютера дозволяють змінити та 
безмежно збагатити зміст освіти. Виконання будь-
якого завдання за допомогою комп’ютера створює 
умови для підвищення інтенсивності навчальних 
занять. Використання варіативного матеріалу та 
різних режимів роботи сприяє індивідуалізації нав-
чання. Таким чином, інформаційні технології, разом  
з правильно підібраними технологіями навчан-
ня створюють необхідний рівень якості, варіатив-
ності, диференціації, індивідуалізації навчання, а 
також умови для формування ключових навчаль- 
них компетентностей.

В работе теоретически и методически обоснованно основы формирования ключевые компетенции старшеклассни-
ков. Определены основные принципы, методы и приемы, средства и формы работы на уроках истории, способствующих 
формированию ключевых компетенции учащихся. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; компетентности; ключевые и предметные компе-
тентности; проектные технологии, презентации.

It is of theoretical and methodological foundations grounded forming the core competencies of high school students. Basic 
principles, methods and techniques, tools and ways of working on the lessons of history, contributing to the formation of key 
competences of pupils.

Key words: informational and communicational technologies, competence, basic and subjective competence, project 
technologies, presentations.
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Питання розробки теоретичних засновників ком-
петентнісного підходу та впровадження його в освіт-
ню практику стало предметом розгляду не лише на 
рівні окремих країн. Відомі міжнародні організації, що 
працюють у сфері освіти також вивчають проблеми, 
пов’язані з появою компетентнісно орієнтованої освіти 
(серед них: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Євро-
пи, Міжнародний департамент стандартів тощо).

Українські учителі також зацікавилися питаннями 
впровадження компетентнісного підходу в освітню 
систему нашої країни. Зокрема А. Хуторськой дає ви-
значення компетентності як особистісній якості (су-
купність якостей) учня, що вже відбулася, і мінімаль-
ний досвід діяльності в заданій сфері.

Такі педагоги як О. Пометун та В. Мірошниченко  
говорять про необхідність визначення обмеженого 
набору компетентностей, що є найбільш важливими, 
інтегрованими, ключовими.

О. В. Овчарук та Д. А. Іванов забезпечують широ-
ку сферу розвитку особистості; її логічного, творчого 
та критичного мислення, саморефлексії, самовизна-
чення, самооцінки; самовиховання.

На думку українських науковців та практиків клю-
чова компетентність є об’єктивною категорією, що фік-
сує суспільно визначений комплекс знань, умінь, нави-
чок, ставлень, що можуть бути застосовані у широкій 
сфері діяльності людини. Вона може бути визначена 
як здатність людини здійснювати складні поліфункціо-
нальні, поліпредметні, культурно доцільні види діяль-
ності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.

Серед ключових компетентностей визначено 
вміння вчитись (навчальна), громадянська, загально-
культурна, компетентність з інформаційних та телеко-
мунікаційних технологій, соціальна, підприємницька.

Розвиток ключових і предметних компетентнос-
тей не відміняє традиційні підходи до завдань освіти, 
що передбачали формування загальних та предмет-
них знань, умінь та навичок. Більше того, компетент-
ності базуються на них. 

Систему компетентностей в освіті становлять: 
ключові, загальногалузеві та предметні компетент-
ності. Пріоритет компетентністного підходу надає 
здобутим знанням, умінням та навичкам індивіду-
ального, конкретного, життєво-смислового характе-
ру, чітко визначеної практичної спрямованості щодо 
власного життя людини. Компетентнісний підхід до 
викладання шкільних історичних курсів сприяє на-
данню історичним знанням прикладного характеру.

На сьогодні багато учителів займаються вивченням 
питання використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на навчальних заняттях. Російський учений  
Г. К. Селевко звертає увагу на те, які програмні засоби  
доцільно використовувати під час виконання комп’ю-
терних завдань. Українські педагоги К. О. Баханов та 
О. П. Мокрогруз надають рекомендації щодо викорис-
тання ІКТ на різних етапах організації уроку. Вони вва-
жають, що використання ІКТ має такі переваги: 

 • індивідуалізація навчання;
 • інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • зростання обсягу завдань виконаних під час 
навчання;

 • розширення інформаційних потоків при вико-
ристанні Інтернет-мережі;

 • підвищення мотивації та пізнавальної актив-
ності за рахунок різних форм роботи, можливості ви-
користання ігрового моменту;

 • комп’ютер надає вчителю нові можливості,  
дозволяючи разом з учнем отримувати задоволен-
ня від захопливого процесу пізнання, за допомогою 
новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий 
барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоцій-
ний підйом, навіть учні з низьким рівнем успішності 
охоче працюють з комп’ютером.

Вважаємо, що інформаційно-комунікаційні тех-
нології є необхідним компонентом професійної куль-
тури сучасного вчителя. Необхідність впровадження 
інформаційних технологій в сучасну освіту, форму-
вання ключових компетентностей учнів наразі не ви-
кликає сумніву. Особистісно-орієнтоване навчання, 
об’єднання різноманітних педагогічних технологій, 
навчання в співробітництві – це гуманістичний підхід 
в сучасній педагогіці. 

Широкі можливості у процесі формування клю-
чових компетентностей отримують учасники освіт-
нього процесу під час роботи з Інтернет-ресурсами. 
Використовуємо їх для:

 • підготовки повідомлень, творчих робіт, мульти-
медійних презентацій та публікацій;

 • перегляду та обговорення освітніх, науково- 
популярних відеоматеріалів у відеохостінгах;

 • створення тематичних вчительських та уч-
нівських блогів;

 • публікації своїх авторських матеріалів в  
Інтернеті;

 • обміну інформацією та консультування.
Широко в своїй практиці використовуємо муль-

тимедійні засоби навчання (мультимедійні презен-
тації та публікації, створені за допомогою програм 
PowerPoint та Publisher). 

Методичний та дидактичний супровід навчаль-
ного заняття, мультимедійні презентації створено за  
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допомогою програми PowerPoint. Вони виконують 
такі функції:

 • ілюстративна (забезпечують принцип наочнос-
ті при вивченні того чи іншого питання нової теми;

 • структурування навчальної інформації;
 • організація пояснення нового матеріалу в різ-

них формах (розповіді, евристичної бесіди, діалогу, 
розв’язання проблемних ситуацій тощо);

 • забезпечення емоційного забарвлення (вико-
ристання музичного супроводу, кольорової гами, ре-
продукцій, художніх творів тощо).

Презентації, що використовуються на різних ета-
пах уроку та на уроках різних типів, містять наступні 
елементи:

 • тексти, таблиці, діаграми;
 • малюнки, фотографії, елементи анімації.

Електронні презентації розглядаються як допо-
міжний засіб навчання, що потребує коментарів та 
доповнень учителя.

Вважається, що використання презентацій сприяє 
кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу. 
Завдяки їх систематичному використанню зростає 
продуктивність навчання. Ключові ідеї кожної теми 
курсу в презентаціях містяться в систематизованому 
вигляді. У такій формі зміст кожної теми представле-
но коротко й наочно. При вивченні нового матеріалу 
вони супроводжують, ілюструють розповідь учителя, 
спонукають дітей до діалогу.

У середній та старшій ланці загальноосвітнього 
навчального закладу мультимедійні презентації та 
публікації стають здебільшого результатами проек-
тної або дослідницької діяльності учнів. До того ж 
інформаційні технології допомагають організувати 
пошукову роботу. Учитель ставить перед учнями про-
блемне завдання. У процесі розв’язання проблемного 
завдання створюються різні презентації та публікації. 
Найбільш поширеними темами для дослідження на 
уроках історії є створення історичних портретів.

Таким чином, використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій на уроках історії дозволяє 
розвивати пізнавальні навички учнів, уміння само-
стійно конструювати знання, орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, уміти виділити сформулювати 
та розв’язати проблему, під час групової роботи над 
проектами створити умови для формування толе-
рантності та уміння спілкуватися. У результаті учні  

оволодівають прийомами навчальної діяльності, на-
вичками аналізу та відбору інформації. Саме це й 
формує «компетенції». 

Компетентнісний підхід пропонує не засвоєння 
учнем окремих знань та вмінь, а оволодіння ними в 
комплексі.

Практична робота над досвідом за останні роки 
показує, що використання ІКТ-технологій на уроках 
історії сприяє підвищенню інтересу учнів до пред-
мета. Про це свідчать зацікавленість учнів у вивченні 
історії, активна участь у підготовці та проведенні по-
заурочних заходів з предмета, в творчих конкурсах та 
олімпіадах.

Педагогічна діяльність ґрунтується на трьох ки-
тах: творчість учителя, мультимедійні та проектні  
технології, творчість учнів.

Таким чином, використання інноваційних ін-
терактивних технологій, елементів компаративного 
аналізу і комп’ютерних інформаційних технологій на 
уроках історії допомагають реалізувати поставлені 
перед ним задачі:

–• адаптувати учня до умов сучасного життя;
–• формувати здатність самостійно оволодівати 

знаннями, творчо мислити;
–• формувати ключові компетентності.
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