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Анотація. У статті розкриваються сучасні підходи до навчання та
виховання молодших школярів в умовах освітньої реформи, розвитку
особистісних якостей і творчих здібностей учнів, умінь та навичок самостійно
здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в суспільстві.
Зроблена спроба розглянути сутність понять «компетенція», «компетентність»,
«вміння самостійно вчитися» «компетентнісний підхід» та їх роль у формуванні
особистості молодшого школяра; розглядаються методи навчання та методики
їх застосування за різних форм організації навчання в початковій школі.
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Постановка

проблеми.

Сучасне

суспільство

вимагає

виховання

самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно
взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Саме
ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи,
головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну
знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в
майбутньому і професійних ситуаціях.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

В

Україні

активні

дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в освіті, були розгорнуті на
початку XXI століття. Компетентнісний підхід став предметом вивчення
багатьох дослідників: Л. Боголюбова, Т. Воронової, І. Єрмакова, Е. Зеєра, І.
Зимньої, М. Зуєва, Н. Капініної, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича, О.

Лебедєва, О. Локшиної, М. Лук’янова, М. Нікандрова, О. Овчарук, О. Пометун,
Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, Р. Рогожнікова, В. Сєрікова, Л. Сохань, та ін.
Формування мети статі. Мета статті - розкрити можливості сучасних
методів навчання та виховання молодших школярів як засобу реалізації
компетентнісного підходу в початковій освіті.
Виклад основного матеріалу. Поняття «компетентність» у наш час
органічно ввійшло в педагогічний обіг, науковці намагаються дати визначення
освітнім,

життєвим

та

педагогічним

компетентностям.

Компетентність

розкриває якісно нові перспективи розуміння місії школи, життєвих результатів
освітньої діяльності. В основі концепції компетентності лежить ідея виховання
компетентної людини та працівника, який не лише має необхідні знання,
професіоналізм, високі моральні якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних
ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе відповідальність за певну
діяльність .На думку дослідників, компетентність — це специфічна здатність,
яка дає змогу ефективно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних
ситуаціях життя. У людини повинні бути певні знання-інструменти, особливі
способи мислення й життєві навички. Найвищий рівень компетентності
передбачає ініціативу, організаторські здібності, здатність оцінювати наслідки
своїх дій. Однак, природа компетентності така, що оптимальні результати в
розв’язанні проблем можливі лише за умови глибокої особистої зацікавленості
людини [1, с.37].
За останні роки обсяг знань збільшився, як і значно зріс загальний
інформаційний потік у світі. Учні спроможні лише відтворювати знання, проте
часто не набувають уміння застосовувати їх для розв’язання життєвих проблем.
Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати знання. Ще необхідно
навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними
установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для
успішної самореалізації в житті, навчанні та праці.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читати і розуміти
прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, логічно

обґрунтовувати позицію,
приймати

рішення,

розв’язувати проблеми, оцінювати ризики та

конструктивно

керувати

емоціями,

застосовувати

емоційний інтелект, здатність до співпраці в команді.
Зокрема,

комунікативна

компетентність

включає

готовність

учня

спілкуватися з іншими людьми, здатність підтримувати та установлювати
контакти з людьми, прагнення до реалізації власної індивідуальної програми
спілкування, уміння знаходити адекватний стиль і тон спілкування, уміння
аргументувати свою точку зору, уміння сприймати новий досвід спілкування,
набуття навичок емоційно-психологічного саморегулювання.
Під здоров’язберігаючою компетентністю розуміють характеристики
особистості учня, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного
та духовного здоров’я – свого та оточення. Однією з важливих завдань
молодших школярів – це оволодіння навичками, що сприяють духовному та
психічному здоров’ю. До них відносяться навички самоусвідомлення та
самооцінки, вміння аналізувати проблеми та приймати рішення, вміння
планувати свою діяльність, навички самоконтролю, мотивація успіху та
самоконтролю.
Компетентності

з

інформаційних

і

комунікаційних

технологій

передбачають готовність молодшого школяра до пошуку вирішення проблем,
творчого перетворення на основі аналізу своєї інформаційної діяльності, у
зв’язку з тим, що обсяг знань, умінь, засвоєних за зразком, не забезпечують
необхідний розвиток потенціалу особистості.
Не менш важливою для особистісного розвитку молодшого школяра є
оволодіння

соціальною

компетентністю.

Формування

соціальної

компетентності у молодшого школяра передбачає наявність патріотизму,
поваги

до

народних

символів,

самоідентифікації [2, с.181-182].

звичаїв,

здатність

до

національної

Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі вимагає
застосування методів, які передбачають активну діяльність учнів. До таких
відносяться: інтерактивні, евристичний, проблемний.
Досліджуючи інтерактивні методи навчання та методику їх застосування
за різних форм організації навчання в початковій школі, з’ясовано, що молодші
школярі вчаться ефективно, коли: об’єднуються у групи добровільно, мають
мотивацію до навчання, свій алгоритм виконання завдання, перебувають у
комфортному середовищі, аналізують виконану роботу, вчитель керує
процесом навчання, проте не заважає міркуванню учням.
Основна ідея евристичного навчання – це стабільна й глибока довіра до
творчого потенціалу кожного учня, зумовлене цим ставлення його пізнавальнотворчої (пошукової, дослідницької, проектної, художньої, конструкторської)
діяльності на перше місце в усій системі навчання. Ця інноваційна освітня
технологія передбачає, насамперед, уміння учнів виявляти проблему, визначати
мету, завдання й безпосередньо, знаходити свої варіанти її розв’язання. В
умовах евристичного навчання учні самостійно справляються з поставленими
завданнями та проявляють творчі вміння .
Проблемний метод спрямований на активізацію пошукової діяльності
школярів. Як довели психологи, педагоги і методисти, під час організації
навчання з використанням проблемного методу учні вчаться мислити логічно,
науково, творчо, а навчальний матеріал стає для них змістовнішим і цікавішим.
Учні самі «відкривають» і самі знаходять не відомі їм раніше знання і докази [4,
с.175].
Впровадження

компетентнісного

підходу

має

бути

системним

і

багатовимірним процесом, воно цілеспрямовує всі компоненти навчального
процесу на особистісно-діяльнісну, результатну освіту, стимулює педагогів з
позицій актуальних та перспективних потреб розвитку дитини осучаснити свою
методичну підготовку, залучати кожного учня до особистісно значущого,
успішного навчання, розвивати позитивне мислення і відповідальну поведінку.

Безперечно, цей процес потребує проведення глибоких предметних і
міжпредметних досліджень. [5, с.14]
Висновок. Зосередженість на потребах людського розвитку, виховання і
формування інноваційної людини зумовлює затребуваність компетентнісної
освіти, що передбачає неабияку готовність учня до продуктивної та успішної
діяльності в різних сферах. Компетенція полягає у особистісних здібностях та
якостях, володінні професійними знаннями, які необхідні для виконання
поставленого завдання. А ось компетентність це якість, якої можна навчитися,
наприклад, в початковій школі. Тому досвідчений вчитель той, хто
використовує всі необхідні методи та методики задля розвитку компетенції у
молодших школярів.
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