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В статті зазначено, що соціальний інтелект в психології розглядається як здатність людини 

правильно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей у суспільстві. Ця здатність є вельми необхідною 

для людини для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Соціальний інтелект 

реалізує функціонування пізнавальних процесів, пов’язаних із відображенням людини як партнера по 

спілкуванню та діяльності. Основна функція соціального інтелекту у нього – прогнозування поведінки інших. 

Автори статті розглядають поняття «інтелект» в широкому та вузькому смислах слова. У 

широкому розумінні йдеться лише про один-єдиний інтелект, про інтелектуальну сферу особистості тощо. В 

такому сенсі інтелект особистості описано як ієрархічну систему, яка має декілька рівнів. Перший рівень – 

рівень функціонування когніцій. Другий рівень інтелекту – рівень метакогніцій. Третій рівень інтелекту 

ампліфікує характеристики як першого, так і другого рівнів, при цьому інтелектуальна діяльність 

здійснюється переважно на неусвідомлюваному рівні, рівні, який наближує особистість до використання 

автоматизованих навичок та вмінь. Наступний, четвертий рівень, – рівень метаінтелектуальної діяльності, 

на якому відбувається експлікація творчих здобутків особистості. 

Визначено, що кожен вид інтелекту вміщує певні здібності особистості до виконання певного виду 

діяльності. Керуючись вузьким розумінням слова «інтелект», у статті виокремлено: соціальний інтелект; 

технічний інтелект; мистецький інтелект; інформаційний інтелект тощо. 

Було описано емпіричне дослідження, в якому брали участь педагоги дошкільних закладів освіти різних 

регіонів України та директори цих закладів. Доведено, що у респондентів всіх груп виявлено перевагу 

«середніх» показників за здібностями до розуміння значень невербальної експресії та смислу висловлювання 

залежно від соціального контексту. Це може бути пов’язано із тим, що дані здібності формуються в 

безпосередньому процесі спілкування та великою мірою залежать від умов життєдіяльності суб’єктів, в 

першу чергу – від умов професійної діяльності, засобів та способів виконання професійної діяльності педагогів 

у дошкільних закладах освіти. 

Ключові слова: соціальний інтелект, когніції, метакогніції, мета-інтелектуальна активність, 

технічний інтелект, мистецький інтелект, інформаційний інтелект. 

 

УДК.373.5.016:[502.211:582](07)                                                                             Н.М. СІРАНЧУК, Н.М. СКОПА 

 

ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

У статті розкривається сутність формування географічної компетентності  в учнів початкових 

класів. Розглянуто основні напрямки роботи вчителя початкових класів при викладанні курсу  

«Природознавство» за новими програмами. 

Ключові слова: компетентність, природознавча компетентність географічна компетентність, 

географічні вміння, географічні навички.  

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки випускників, здатних 

самостійно вирішувати багато життєво важливих завдань, бути соціально активними, усвідомлювати події, 

критично мислити, використовувати шкільні знання для вирішення реальних проблем. Тому все більшого 

значення в освіті набуває компетентнісний підхід, оскільки саме компетентності, на думку багатьох 

міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до 

подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. 

Аналіз дослідження. Формування компетентностей розробляли у своїх наукових працях І.Бех, 

А.Богуш, М.Вашуленко, Н.Бібік, О.Савченко  та інші [ 1,2,5]. Однак, єдиної думки у визначенні поняття 

“компетентність” немає. Дослідники В.Луговий, О.Слюсаренко, Ж.Таланова дають чітке тлумачення системи 

основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті [3, с.6]. 

О.Пометун під компетентнісним підходом розуміє спрямованість освітнього процесу на формування та 

розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості [3, с.226]. Інші  педагоги 

під компетентністю людини розуміють спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, які 

набувають у процесі навчання. Вони дозволяють учням  визначати, тобто ідентифікувати і розв'язувати, 

незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності. Отже, компетентність — це 

результативно-діяльнісна характеристика освіти. Нижній поріг, рівень компетентності є рівнем діяльності, 

необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [5].  

Виклад основного матеріалу. Природознавство як навчальний інтегрований предмет утворює систему 

уявлень і понять, відібраних з різних природничих наук на основі ідеї розкриття цілісності природи,  її 

різноманітності з урахуванням міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із 

природознавчими предметами в основній школі. 

Природознавча компетентність учня початкових класів це – особистісне утворення, що характеризує 

здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі для нього практичні та пізнавальні 

проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина - природа". 

Специфіка навчального предмета природознавство, що містить у собі відомості з географії, біології 
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робить його одним з найбільш припустимих для інтегрування. В основі інтегрованих уроків – близькість змісту 

основних тем різних предметів і їх логічного взаємозв’язку. Наприклад, нами було виділені можливі поєднання 

(сполучення) таких предметів: природознавство та математика, читання, образотворче мистецтво та трудове 

навчання. 

У Державному стандарті початкової освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.02.2018р. підкреслено пріоритетність компетентнісного підходу до змісту освіти, його реалізовано в 

Критеріях навчальних досягнень учнів. Щодо компетентностей у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно 

чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених 

дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження, то природознавчі 

компетентності у Державному стандарті освіти визначають як специфічні для природознавства знання, вміння й 

навички та досвід їхнього застосування; досвід творчої діяльності; вміння мислити просторово й комплексно; 

емоційно-ціннісні установки щодо довкілля та діяльності в ньому (погляди, переконання, ціннісні орієнтації) 

[3].  

Географічна компетентність - навчання учнів орієнтуватися у географічному просторі; працювати над 

формуванням вмінь роботи з картами,  умінь визначати географічне положення об’єктів, аналізувати 

розміщення природних умов. Географічна компетентність особистості є важливими в сучасному 

глобалізованому світі, оскільки дозволяє формувати комплексний погляд на світ, визначати просторові зв’язки 

між його компонентами, давати оцінку та висловлювати власне ставлення до проблем сьогодення. В основі 

даної компетентності лежать географічні знання, вміння та навички. 

Формування географічних знань учнів безпосередньо поєднане з формуванням і розвитком їхніх умінь. 

Географічні вміння – це здатності до виконання певних дій, які набуті учнями на основі знань і попереднього 

досвіду, а навички – саморушні здатності до виконання певних дій, які реалізуються учнями без 

обмірковування алгоритму такого виконання. 

Умовами для реалізації географічної компетентності можуть бути: 

1. Використання інноваційних технологій в навчальному процесі – одна з головних умов реалізації 

географічної компетентності. До  таких технологій відносяться: когнітивно, діяльнісно й особистісно – 

орієнтовані, особлива роль серед яких відводиться проектним, імітаційно – моделюючим, контекстним.  

2. Зміна конструкції уроку – головної форми навчального процесу. Необхідність формування 

географічної компетентності зумовлює наявність у структурі уроку таких компонентів : 

-    назва навчальної теми (наприклад, тема «План місцевості»); 

-    назва компетентності або її елемента: досвід складання плану місцевості; 

- мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості компетентності: навички 

малювання, креслення, основи образного мислення; 

-  соціальна, особистісна мотивація необхідності подальшого формування компетентностей: ця 

компетентність необхідна для розвитку вміння учня орієнтуватися на місцевості з різним рельєфом, розвитку 

зорової пам’яті, формування та розвитку вмінь образно мислити; 

- визначається перелік знань, вмінь, навичок, які складають  компетентність: знати сутність понять: 

орієнтування, горизонт, сторони горизонту, компас, масштаб, висоти, відстані; знати вимоги до складання 

плану місцевості (які вимірні прилади необхідні і як з ними працювати, як визначити масштаб, які умовні знаки 

використати);визначення приблизної відстані на місцевості, наносити план шляху, графічні вміння й навички; 

 - способи діяльності стосовно обраних реальних об’єктів: формувати вміння практично «переносити» 

певний простір на план та вміння «бачити» за кресленням плану певну місцевість; 

- рефлексія ефективності отриманого результату: учням пропонуються система рефлексивних і 

контрольних завдань для визначення рівня сформованості компетенції або її елемента на уроці. 

3. Використання ефективних форми організації навчальної діяльності:  

групових, індивідуальних, широке використання форм творчої організації праці, ситуації взаємного 

навчання, створення ситуації для застосування здобутих знань, обмін думками, інтерактивні форми. 

4.   Створення умов для самоосвітньої діяльності учнів. 

5. Забезпечення інформаційної компетентності учнів: мультимедійне навчання, комп'ютерне 

моделювання. 

6. Використання варіативної складової навчальних планів: авторських програм, курсів за вибором, 

спецкурсів, факультативів.  

7.  Визначення критеріїв оцінювання компетентності учнів. 

Висновок. Отже, враховуючи підходи початкової школи до компетентнісного навчання, визначаємо 

географічну компетентність як таку, що відповідає здатності учня застосовувати географічні знання, вміння, 

навички, способи діяльності та ставлення щодо проблем, які належать до певного кола різних навчальних 

предметів й освітніх галузей, і формується у процесі навчання. 

Зазначимо, що на сучасному етапі природознавча освіта дотримується нових концептуальних підвалин, 

що засновані на компетентнісному підході. Обґрунтування та визначення змісту окремих географічних 

компетентностей учнів дозволить запровадити такий підхід до навчання «Природознавства» та, як наслідок 

ефективно формувати географічну компетентність учнів. 
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