ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 4-ГО
КЛАСУ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕЛЕКТ-УКРАЇНИ»
Нерух Т.О.
студентка IV курсу факультету педагогіки і психології,
Телецька Л.І., канд. біолог. Наук, доцент,
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
м. Київ, Україна
Анотація. Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише
знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння,
взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві
компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та
праці. Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях
Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових
компетентностей
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Соціальна та громадянська компетентності – це усі форми поведінки,
які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в
сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і
розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання
прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття. 27.10.2016 року
МОН ухвалило концепцію Нової української школи. Відповідно до цього
школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою
для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством[1].
Сьогодні відбувається активний розвиток демократизації української
держави і громадянська освіта та виховання є одними із найважливіших

завдань, які розв’язує система освіти. У становленні

національної

демократичної держави однією з передумов є формування соціуму свідомо
активних громадян, які дотримуються демократичних цінностей та настанов
у своїй поведінці, а також своєю діяльністю продукують громадянські
ініціативи та демократичну культуру.
Ідеї громадянської освіти і виховання завжди були актуальними у
вітчизняній педагогічній думці.
Вагомий внесок в обґрунтування актуальних проблем громадянського
виховання молоді, формування у неї національної самосвідомості, у
висвітлення

сутності

громадянськості,
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та

народознавчих основ її формування вносять науково-теоретичні і практичні
дослідження С.Русової, Г.Ващенка, В. Сухомлинського, В.Андрущенка,
Р.Арцишевського, М.Боришевського, М.Задерихіної, І.Зязюна, П.Ігнатенка,
О.Киричука,

Н.Косарєвої,

В.Оржеховської,

В.Кременя,

В.Поплужного,

Л.Крицької,

А.Сиротенка,

Т.Ладиченко,

О.Сухомлинської,

Г.Філіпчука, К.Чорної та ін.
Григорій Ващенко, видатний український педагог, у книзі «Виховний
ідеал» звертає увагу на громадянське виховання, зазначаючи, що «зі свого
боку школа мусить більше уваги звертати на громадське виховання молоді.
Не досить озброїти учнів знаннями, навіть знаннями з історії нашого народу,
не досить патріотичного виховання і лише через лекції. Крім слова, потрібне
ще й діло. Учні мають привчатися ретельно виховувати свої громадські
обов’язки й відповідати за них перед шкільною громадою і педагогами...
Школа мусить стати для них маленькою батьківщиною, яку вони люблять і
честю якої вони дорожать, яку вони разом з педагогами розбудовують...
Життя учнів у школі має бути найповнішим, задовольняючи, по змозі, всі
здорові потреби їх, при чому учні мають бути не лише споживачами, а й
продуцентами»[3].
Класик української педагогіки Василь Сухомлинський, одним із
перших за радянських часів, звернувся до громадянського виховання як до

головної педагогічної проблеми, визначивши «підлітковий вік як особливо
важливий для формування громадянина» і твердив, що «риси громадянина
виховуються безліччю впливів педагогічного характеру й некерованими
соціальними впливами».
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громадянських цінностей молоді в сучасному глобальному світі, що
характеризується різким посиленням взаємопроникнення культур. Головною
проблемою в ситуації, що склалася є те, що в нашій країні відносно недавно
відбулася різка зміна ціннісної парадигми суспільного розвитку.У контексті
трансформації

ціннісних

орієнтирів

значно

зростає

роль

освіти

в

громадянському становленні молодого покоління українців.
Результатом громадянської освіти має стати сформованість у молоді
громадянської компетентності як складного особистісного утворення.
Як стверджують сучасні, вітчизняні дослідники, громадянська
компетентність передбачає такі здатності:
-

орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного

життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів
демократичної держави, органів місцевого самоврядування;
-

застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів,

прав і свобод своїх та інших громадян; виконувати громадянський обов’язок
у межах місцевої громади та держави загалом;
-

застосовувати способи і стратегії взаємодії з органами державної

влади на користь собі й громадянському суспільству;
-

використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що

відповідають

чинному законодавству

України,

задовольняють

власні

інтереси особи та захищають права людини й громадянина;
- робити свідомий вибір, застосовувати демократичні технології
прийняття індивідуальних та колективних рішень, враховуючи інтереси й
потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави
[2].

Формування громадянських знань та компетенцій може також
відбуватися через міжпредметну форму діяльності в межах освітнього
процесу. Цей підхід дає можливість формувати необхідні знання та вміння не
через окрему дисципліну, а через інтегровані освітні області, насамперед
предмети суспільствознавчого циклу: Я і світ, історію, правознавство,
людину і світ, філософію, громадянську освіту та ін. Міжпредметні уроки
ставлять за мету поєднати споріднений матеріал кількох предметів [4].
Саме такою є технологія

«Інтелект України». Вона спрямована на

засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання
національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та
ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та
засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням
включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження,
дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання
сучасної повноцінної, високоморальної особистості. Сутність проекту
полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею,
перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого
творчого

мислення,

самоконтролю

та

самооцінки,

швидких

реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних
процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей
особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості,
охайності, наполегливості, волі тощо[5].
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