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Компетентнісний та діяльнісний підходи сучасного уроку 

спрямовані на підготовку учня до вирішення не лише освітніх завдань, 

а й реальних життєвих ситуацій. Літературно-художні твори, як 

відомо, дозволяють «прожити» не один життєвий досвід, але за умови 

активного читання, тобто занурення як у текст, так і в підтекст. Разом 

із тим, суттєву конкуренцію художній літературі сьогодні становить 

напрям non-fiction, з-поміж творів якого попит мають видання про 

саморозвиток. Ще одним «конкурентом», зокрема програмовим 

творам, є потужний потік інформації. Саме компетентнісно-

діяльнісний урок покликаний допомогти навчитися працювати з 

великими обсягами інформації, критично, творчо опрацьовувати їх із 

метою пошуку оптимальних шляхів вирішення тієї чи тієї проблеми. 

Загальний результат упровадження компетентнісного підходу в 

системі освіти – готовність учнів до життя, до змін зокрема; розвиток 

таких якостей, як мобільність, конструктивність, уміння вчитися 

впродовж життя.  

Зауважимо, що дотримуючи форми компетентнісно-діяльнісного 

уроку, варто зберегти його змістове наповнення, адже в межах одного 

навчального заняття не можливо забезпечити якісне формування всіх 

ключових і предметних компетентностей, а також наскрізних ліній.  

Отже, є потреба раціонально організувати вивчення художнього 

твору, біографії автора, враховуючи вимоги до сучасного уроку 

літератури. Для цього насамперед наведемо одне з визначень дефініції 

«компетентність» як ключа до забезпечення якості навчального 

заняття. Так, Н. Бібік компетентністю вважає «набуту характеристику 

особистості, що сприяє успішному входженню молодої людини в 



життя сучасного суспільства» [1: 408]. Тобто пріоритетом під час 

вивчення твору має стати не знання композиційно-сюжетних 

особливостей, що сьогодні в готовому варіанті пропонують численні 

інтернет-ресурси, а усвідомлення актуальності порушеної автором 

проблематики та можливості реалізації обговорених шляхів 

вирішення її в реальних життєвих ситуаціях. Особливо важливо 

досягти такої мети під час аналізу класичної літератури, найбільш 

віддаленої у часі від сучасних читачів, а значить – і своїми темами, 

ілюзія чого може скластися в учнів під час первинного сприйняття. 

Слушним із цього приводу видається міркування А. Фасолі: «якщо 

учень не лише знає і вміє, а й любить і хоче діяти (наприклад, читати) 

і усвідомлює своє прагнення, мотиви, можемо вести мову про 

сформованість у нього читацької компетентності, якщо ж «знає і 

вміє», але не любить і самостійно не здійснює певної діяльності 

(аналізує твір, але не любить читати) говоримо про сформовану 

компетенцію (володіння визначеним програмою обсягом знань і 

вмінь)» [5: 27]. 

Одним із найважливіших складників уроку, побудованого на 

компетентнісних засадах є визначення очікуваних результатів самим 

учнем. А. Терещук наголошує, що «орієнтація навчального процесу на 

очікувані результати полягає у тому, що компетентнісний підхід може 

бути реалізований виключно через діяльність учнів, тобто виконання 

ними комплексу навчальних дій: від інтерактивної взаємодії до 

самостійної роботи» [4]. При цьому результат здобувачі освіти 

отримують на двох рівнях: зовнішньому – від конспекту до 

самостійно написаного есе; внутрішньому, глибинному – набуття 

знань, ставлень, цінностей, досвіду. Досягненню високих результатів 

сприяє налагодження партнерської взаємодії педагога й здобувачів 

освіти, що передбачає право дитини на висловлення власної думки 

щодо прочитаного твору, розуміння порушених автором проблем, а 

також право на вибір завдань. Останнє водночас відповідає 

дотриманню особистісно орієнтованому підходу в навчанні. Щодо 

партнерської співпраці на уроці доречно навести міркування 

Т. Кравчинської: «Стосунки партнерства складаються там, де діти і 



дорослі об’єднані спільними поглядами і прагненнями. Педагогіка 

партнерства бачить в учневі добровільного і зацікавленого соратника, 

однодумця, рівноправного учасника педагогічного процесу, 

турботливого і відповідального за його результати» [2: 18].  

Психологічним підґрунтям освітнього партнерства є суб’єкт-

суб’єктна співпраця, що передбачає управлінську функцію вчителя, у 

межах якої учень отримує можливість діяти самостійно. Як зауважує 

С. Яланська, вагоме значення для суб’єкт-суб’єктної взаємодії має 

толерантність її учасників, показниками якої «є особистісна 

відповідальність, емпатія та конструктивна взаємодія з оточуючими і 

природним середовищем» [7: 380].  

Реалізуючи ідеї співробітництва в межах шкільного предмета 

література (українська, зарубіжна або інтегрований курс 

«Література»), слушним видається організація і проведення 

різнопланових проектів, до виконання яких будуть залучені не лише 

педагоги й учні, а й батьки, які також є учасниками освітнього 

процесу. Такими проектами може стати, наприклад, створення 

літературної мапи в традиційному паперовому варіанті або ж в 

електронному. Кожен має особливе бачення щодо провідного 

принципу змістового наповнення – історичний, географічний 

жанровий, родовий, тематичний тощо. Цікавими видами партнерської 

роботи є виготовлення лепбуків, що можна створювати навіть на 

одному аркуші паперу (книга-конверт) за названими вище 

принципами; книжок у техніці скрапбукінг, яка дозволяє зробити 

книгу одного твору.  

На думку І. Шевчук, «до реалізації ідей педагогіки партнерства 

ведуть два шляхи: 1) «романтичний» – «віддавши серце дітям» слідом 

за В. Сухомлинським і Ш. Амонашвілі; 2) шлях розподілу функцій 

вчителя та учня й організація їхньої співпраці» [6]. Упроваджуючи 

другий напрям освітнього партнерства, «учитель повинен ретельно 

добирати завдання, а учень – на добровільних засадах прийняти 

запропоновану вчителем задачу як свою і самостійно її вирішувати» 

[6]. Такий підхід є найбільш оптимальним у межах навчальної 

технології кейс-уроків, що проводять за предметними розгортками, 



об’єднаними накрізною лінією і зорієнтовані як на опанування 

програмового матеріалу, так і на розвиток ерудиції [3]. Отже, 

матеріали мають бути чітко структуровані за такими критеріями: 

галузь знань, тривалість опрацювання, місце опрацювання – 

аудиторне заняття чи підготовка вдома.  

Усвідомити значущість отриманих на уроці знань і сформованих 

умінь учень може під час проведення рефлексії. Виокремлюють такі 

види цього етапу заняття: настрою та емоційного стану; діяльності; 

змісту освітнього матеріалу. Постійне використання вправ-рефлексій 

допоможе вчителеві своєчасно відкоригувати зміст навчального 

матеріалу, психологічний мікроклімат у класі задля досягнення 

найбільш ефективного освітнього результату.  

Отже, урок літератури можемо назвати компетентнісно-

діяльнісним, коли учень під час вивчення будь-якого твору уміє 

оцінити навчальну ситуацію, виклики, поставлені педагогом 

відповідно до програми, усвідомлює актуальність порушеної на уроці 

проблематики; уміє застосувати раніше здобуті знання або набутий 

досвід, спланувати й організувати власну діяльність; у разі потреби – 

звернутися по допомогу.  
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