
Протокол №2 

засідання  методичного семінару циклової комісії загальноосвітніх 
дисциплін від 14.12.2021 

Голова: Сташків О. Д. 
Методист: Людкевич У. І. 
Присутні: Сташків О. Д., Литвин Т. М., Людкевич У. І., Гасюк Г. Г., 
Науменко   В. Б., Ковальчук І. В., Коротка В. О., Кузик І. В. 
Відсутні: -  
Сумісники: Полетко Т. М., Парійчук К. Р. 
 

Порядок денний: 
 

1.  Засоби проектного навчання. Впровадження методу проектів на заняттях. 
2.   Формування компетентностей при викладанні географії. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

  Ковальчук І.В. - Проектне навчання – це метод, навчаючись за яким, 
студенти, певний час досліджуючи і реагуючи на справжні, цікаві та складні 
питання, отримують потрібні знання та навички. Навчання на основі проекту 
передбачає таке: студенти застосовують знання та навички для вирішення 
реалістичних проблем у реальному світі; підвищується рівень відповідальності 
студента за виконаний обсяг роботи; викладачі виконують ролі тренерів та 
фасилітаторів дослідження, проводять рефлексії; часто студенти працюють в 
парах або групах. Такий формат навчання передбачає залучення студентів до 
систематизації та набування знань, створення власних продуктів. Він розвиває 
навички критичного мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та 
стійкості в умовах обмеженого часу та визначеної мети. 

ОБГОВОРЕННЯ: 
Литвин Т.М. -  Оскільки навчання – це соціальна активність, яка 

відбувається в межах студенських груп, культури та минулого досвіду, через 
проектне навчання студентиі мають можливість використовувати не лише 
знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати 
спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній 
команді й разом інтерпретувати результати своєї діяльності. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома, використовувати метод проектів на 

заняттях. 
 

2. СЛУХАЛИ: 



Кузик І.В. -  Компетенція” в перекладі з латини означає коло питань, у 
яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Сам термін “ключові 
компетентності” вказує на те, що вони є “ключем”, підставою для інших, більш 
конкретних і предметно орієнтованих питань.                                                            
Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність здобувача 
освіти, що складається  із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що 
можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Компетентність студента, яка 
визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є 
індикаторами, що дозволяють визначати готовність студента  до життя. 

Методика викладання сьогодні має бути насичена прийомами, що сприяють 
розвитку самостійності, дослідницьких умінь, інформаційної грамотності 
здобувачів освіти. Від викладача вимагається не передача студентові готових 
знань, а, насамперед, «вирощування» в студента здатності до самопізнання, 
самовдос-коналення. Викладач стає більшою мірою «координатором» чи 
«наставником»,  ніж безпосереднім джерелом знань та інформації. Вчені вивели 
формулу компетентності, яку  викладачі, що творчо працюють і цікавляться 
трансформаційними процесами в сучасному суспільстві повинні взяти за 
основу.   Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність 
мислення. 
Серед ключових компетентностей, що формуються при вивченні географії 
можна зазначити наступні: інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву, 
соціальну, здоров’язберігаючу ,  комунікативну, загальнокультурну та 
компетентність саморозвитку. Серед предметних компетентностей слід 
виділити  природничу, соціально-економічну, екологічну, 
просторову(картографічну), краєзнавчу логічну,  аксіологічну та інші. 
ОБГОВОРЕННЯ: 

Рибак Н. Б. –  Компетентнісний   підхід  сприяє  підвищенню 
ефективності роботи з обдарованими дітьми. Студент із сформованими 
ключовими, міжпред-метними та предметними компетентностями є 
конкурентно здатним здобувачем освіти та кваліфікованим працівником.                                                        
 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. Формувати компетентності студентів 

при викладанні загальноосвітніх дисциплін. 
 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Методист                                                       канд. фіз.-мат. наук   Людкевич У. 
І.  

 

 



 

 


