
СИЛАБУС КУРСУ 

 

«КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА» 

 

Освітній ступінь: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Освітньо-наукова програма: Дошкільна освіта 

Кількість кредитів: 4 (120 год.) 

Рік підготовки: 2, семестр 3 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: понеділок, 13.45-16.40, ауд. 331 

Консультації: середа, 14.00-15.00, ауд. 308а 

Мова навчання: українська 

 

Керівник курсу  

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і 

методики початкової та дошкільної освіти 

 Кодлюк Ярослава Петрівна  

Контактна інформація: YP.Kodliuk@qmail.com  + 38 097 3926136 
 

 

Опис дисципліни 

Мета вивчення курсу «Компетентнісно орієнтована освіта» полягає 

в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами і практикою 

організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу та 

надбаннями зарубіжного досвіду. Зміст курсу націлює на розв’язання таких 

завдань: поглибити розуміння майбутніми фахівцями необхідності 

впровадження у навчальний процес компетентнісного підходу задля 

посилення результативної складової цього процесу; вчити системно 

аналізувати педагогічні явища на сучасних теоретико-методологічних 

засадах; формувати педагогічне мислення аспірантів.  
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Структура курсу 

Години  

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/4 Тема 1. Поняття про 

компетентнісний 

підхід в освіті. 

 

Усвідомлювати 

необхідність 

упровадження 

компетентнісного 

підходу в освіті задля 

посилення 

результативної 

складової цього 

процесу; розрізняти 

сутність понять 

«компетентність» і 

«компетенція»; знати 

структуру 

компетентності.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових завдань. 

2/2 Тема 2. Класифікація 

компетентностей. 

 

Знати 

класифікацію 

навчальних 

компетентностей; 

розуміти сутність 

ключових 

компетентностей, 

знати їх види;  знати 

вимоги Державного 

стандарту початкової 

освіти щодо 

компетентнісного 

підходу; знати 

наскрізні вміння; 

знати види 

професійних 

компетентностей.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових завдань. 

2/4 Тема 3. Уміння 

вчитися як ключова 

компетентність 

особистості. 

 

Знати сутність і 

структуру вміння 

вчитися як ключової 

компетентності; 

усвідомлювати роль 

загальнонавчальних 

умінь і навичок як 

основи формування 

вміння вчитися 

(сутність, 

класифікація, провідні 

Відповіді на 

запитання, усні 

повідомлення, 

виконання 

тестових завдань. 
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вміння); знати 

структуру уміння 

працювати з 

підручником.  

2/4 Тема 4. 

Відображення 

компетентнісного 

підходу в державних 

стандартах вищої 

освіти.  

 

Знати систему 

стандартів вищої 

освіти та способи 

відображення в них 

компетентнісного 

підходу; вміти 

проаналізувати 

нормативні документи 

закладу вищої освіти 

(навчальний план, 

освітньо-

професійна/освітньо-

наукова програма, 

програми навчальних 

дисциплін, підручник 

для вищої школи) з т. 

з. потенційних 

можливостей 

формування 

професійних 

компетентностей.  

Відповіді на 

запитання, усні 

повідомлення, 

аналіз 

нормативних 

документів. 

2/4 Тема 5. 

Компетентнісна 

спрямованість 

навчальних програм 

і підручників для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Знати та вміти 

виокремити способи 

реалізації 

компетентнісного 

підходу в навчальних 

програмах для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

знати способи 

відображення 

предметних і 

ключових 

компетентностей у 

змісті шкільних 

підручників.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових завдань, 

аналіз 

навчальних 

програм і 

підручників для 

початкової 

школи.  

2/2 Тема 6. Урок в 

умовах 

компетентнісного 

орієнтованого 

навчання. 

Мати уявлення про 

компетентнісно 

орієнтовану мету 

уроку; знати способи 

відображення в цілях 

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових завдань, 

складання (на 
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 уроку (освітній, 

розвивальній і 

виховній) предметних 

і ключових 

компетентностей; 

знати шляхи реалізації 

компетентнісного 

підходу в 

навчальному процесі 

загальноосвітнього 

навчального закладу.   

матеріалі уроків) 

завдань на 

формування 

ключових і 

предметних 

компетентностей. 

2/2 Тема 7. Дидактико-

методичне 

забезпечення 

контролю й 

оцінювання 

навчальних 

досягнень школярів 

на засадах 

компетентнісного 

підходу. 

 

Знати дидактико-

методичні вимоги до 

організації 

контрольно-

оцінювальної 

діяльності вчителя; 

знати дидактичні 

вимірники результатів 

компетентнісної 

освіти та вміти 

конструювати 

завдання відповідно 

до визначених 

вимірників; знати 

особливості 

конструювання змісту 

та методику контролю 

й оцінювання     

Державної 

підсумкової атестації 

школярів.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових завдань, 

складання 

тестових завдань 

для оцінювання 

предметних 

компетентностей 

школярів. 

2/2 Тема 8. Зарубіжні 

дослідження 

компетентнісно 

орієнтованого 

підходу в освіті.  

 

Знати підходи 

зарубіжних 

дослідників щодо 

трактування сутності і 

структури понять 

«освітні компетенції»,  

«компетенція» і 

«компетентність»; 

знати зарубіжний 

досвід щодо 

визначення ключових 

компетентностей 

(різні підходи).  

Відповіді на 

запитання, усні 

повідомлення, 

підготовка 

рефератів. 
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Формування програмних компетентностей 

 

Індекс в 

матриці ОП 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність розв’язувати комплексні завдання і 

проблеми у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає проведення власних наукових 

досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

ЗК 1 Здатність до узагальнень, критичного мислення, 

аналізу та синтезу для розуміння процесів і явищ в  

освітній галузі, вміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки  

ЗК 2 

 

 

 

Здатність удосконалювати і розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний рівні. 

Здатність фахово аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту та можливості її використання 

у професійній діяльності.  

ЗК 3 Комплексність у педагогічній діяльності щодо 

організації та здійснення освітнього процесу, 

навчання, виховання, розвитку і підготовки 

студентів до діяльності у галузі освіти (початкової 

освіти). 

ФК 4 Здатність розробляти і реалізовувати нові та 

удосконалювати чинні освітні програми і 

педагогічні технології початкової та вищої освіти. 

ФК 7  Здатність у набутті та розумінні значного обсягу 

сучасних науково-теоретичних знань у галузі 

освіти / початкової освіти.  
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Політика оцінювання 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт заборонено. Індивідуальні завдання перевіряються на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#n81
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наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями (не більше 20%).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

 

Види оцінювання 

 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань  

15 

Змістовий модуль 2. Усне 

опитування, виконання завдань 

практичного спрямування     

20 

Змістовий модуль 3. Усне 

опитування, письмове опитування 

20 

ІНДЗ 15 

Підсумкова контрольна робота 30 

 

 

 


