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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА 

Сьогодні, одним із головних напрямків виховання молоді є 

формування громадянської компетентності як невід’ємної складової 

професійної підготовки майбутніх фахівців. За Концепцією Нової української 

школи сучасна молодь має володіти певними компетентностями, зокрема, 

соціальні та громадянські, які необхідні для участь у громадянській житті 

країни; здатність співпрацювати з іншими з метою розв’язання конфліктів, 

уміння комунікувати в соціумі, досягати високих результатів у певній 

професійній діяльності.  

Оскільки XXI століття характеризується бурхливим розвитком медіа, 

майбутні фахівці активно застосовують переваги кіберпростору для 

задоволення власних потреб (налагодження контактів з одногрупниками, 

друзями; налагоджують комунікацію через мобільні додатки Viber, 

WhatsApp, використовують Інтернет-сервіси для перегляду відеоматеріалів, 

виконання домашніх завдань тощо) як у межах освітнього процесу, так і поза 

межами закладів вищої освіти. Зважаючи на це, викладачі мають ураховувати 

інтереси й потреби студентів, при формуванні ключових компетентностей 

молоді, використовуючи дидактичні можливості медіа-засобів. Отже, метою 



нашої розвідки є характеристика процесу формування громадянської 

компетентності майбутніх учителів засобами медіа.  

Коротко зупинимось на характеристиці поняття «компетентність». У 

російському словнику С. Ожегова компетентність характеризується як 

комплекс знань умінь, навичок, необхідні особистості для ефективної 

реалізації будь-якої діяльності [2]; єдність теоретичної й практичної 

підготовки [3]. Таким чином, зазначаємо, що компетентність – важлива 

складова будь-якої діяльності, яка складається з теоретичної і практичної 

бази фахівця. Вважаємо, що компетентність починає активно формуватися в 

закладах вищої освіти, в яких процес професійної підготовки націлений на 

оволодіння майбутніми фахівцями певних знань, умінь, навичок, необхідні 

для ефективної і грамотної реалізації майбутньої фахової діяльності.  

За академічним тлумачним словником української мови термін 

«громадянський» означає прагнення до самовираження; характеризує 

потреби, інтереси народу; спрямований на користь суспільства [4]. Отже, 

термін «громадянська компетентність»  пов'язаний із знаннями громадян 

своїх прав, обов’язків; уміння грамотно відстоювати свою демократичну 

незалежність, використовуючи певні знання в означеній галузі. Беззаперечно, 

реалізація будь-якої діяльності унеможливлюється без теоретичних знань і 

практичної діяльності, яка виступає частиною професійної підготовки.  

Так, для формування громадянської компетентності в межах 

професійної підготовки цікавим для майбутніх учителів будуть семінари-

тренінги, які сприяють становленню фахівця нової генерації, який 

спроможний активно діяти, співпрацювати, відстоювати власну точку зору. 

Доречними в рамках професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, 

«Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» стануть наступні теми 

семінарів: Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини 

(ОДГ/ОПЛ); Сутність та основні принципи запровадження Освіти для 

демократичного громадянства та Освіти з прав людини; Концептуальні 

міжнародні документи та зарубіжний досвід  щодо ОДГ/ОПЛ; Базові поняття 



теорії компетентнісного підходу в навчанні. Компетентність як результати 

навчання тощо. В ході означених тренінгів у майбутніх учителів 

розвивається критичне мислення (вміння критично аналізувати інформацію, 

застосування знань щодо практичного підходу реалізації поставленої мети; 

здатність створювати макети для успішного впровадження ідеї в будь-яку 

діяльність (прототипування й тестування); уміння зіставляти факти); 

креативність, нестандартний підхід до реалізації мети; уміння грамотно 

відстоювати власну точку зору перед аудиторією (розвиток ораторського 

мистецтва) тощо. 

Не менш цікавим для майбутніх фахівців стануть онлайн-семінари 

«На урок» з тем, націлені на формування громадянської позиції студентів 

(«Формування глобальної компетентності школярів як запоруки успішності 

молоді в сучасному світі»; «Використання кейс-уроків для формування 

ключових компетентностей в основній та старшій школі»; «Психологічне 

підґрунтя розвитку підприємницької компетентності в учнів старших класів: 

міфи та стереотипи»). Онлайн-навчання сприятиме розвитку грамотного 

спілкування зі спікерами, іншими учасниками семінару; уміння вести діалог 

у відповідності до теми семінару.  

Ефективною та результативною формою роботи є онлайн-конференції 

з провідними учителями-практиками, які систематично використовують 

вправи для формування громадянської компетентності молодших школярів. 

Така робота націлює майбутніх учителів дистанційно аналізувати уроки 

«Навчання демократії та прав людини» через ключові поняття Освіти для 

демократичного громадянства та Освіти з прав людини «про» (пізнавальний 

підхід), «через» (діяльнісний підхід), «для» (компетентнісний підхід). Така 

робота націлює майбутніх учителів аналізувати місце продемонстрованої 

вправи в освітньому процесі початкової школи; доцільність її використання 

та результативність; виокремлювати діяльність учнів на уроці та діяльність 

учителя як новатора, фасилітатора, експериментатора освітнього процесу. 

Означена форма робота діє за технологією бенчмаркінгу, за допомогою якої 



студенти зможуть визначити еталонні якості фахівця, спроможний 

сформувати громадянську компетентність молодшого школяра в  рамках 

освітнього процесу.  

Результативною формою роботи, на нашу думку, є впровадження 

практичних вправ («Філософія життя», «Знайомство з права людини», 

«Сприйняття інших» тощо) в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів. Означені вправи націлять студентів практично підходити до 

розв’язання життєво-важливих завдань; розвивають уміння використовувати 

медіа-засоби для пошуку необхідної інформації, перегляду відеоматеріалів 

або офф-лайн конференції з громадянської тематики. Варто зазначити, що 

відповідь на поставлене питання в рамках практичних завдань зумовлює 

пошук інформації в друкованій літературі або в Інтернет-джерелах; сприяє 

умінню працювати в команді, знаходити компроміси в проблемних питаннях. 

Важливим аспектом практичних вправ є формування індивідуальних якостей 

особистості, які дозволять діяти на користь соціуму, грамотно та ефективно 

розбудовувати незалежність та демократичність нашої держави.      

Підсумковою та результативною роботою щодо виявлення рівня 

сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів є 

підготовка медіа-уроку на основі матеріалів шостого тому «Навчання 

демократії» (збірник практичних завдань з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини) [5]. Практична діяльність сприяє 

розумінню важливих цінностей, створенню середовища, в якому 

пріоритетами є права студентів, їх погляди щодо розбудови теперішнього й 

удосконалення себе з метою сприйняття змін, які відбуваються в XXI 

столітті.  

Отже, зазначені вище форми роботи сприяють успішному 

формуванню громадянської компетентності майбутніх учителів початкової 

школи. По-перше, вони спрямовані на розвиток особистісних якостей 

(активність, інноваційність, відкритість, прагнення до самовдосконалення; 

уміння відстоювати думки, діяти на користь соціуму, креативність, 



нестандартність думок); по-друге, сприяють умінню працювати з медіа-

засобами (аналіз інформації, участь в онлайн-конференціях, семінарах; 

перегляд відеоуроків з ОДГ/ОПЛ); по-третє, націлені на створення 

авторських медіа-уроків з використанням засад ОДГ/ОПЛ. Лише єдність 

теорії і практики налаштують майбутнього фахівця діяти, мислити по-новому 

задля удосконалення системи освіти та розбудови нашої держави.   

      

Список використаних джерел 

1. Концепція Нової української школи. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://osvita.ua/school/52062/.   

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / С. И. Ожегов ; 

под ред. Н. Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1984. – 

797 с.  

3. Сластенин В. А. Антропологический подход в педагогическом 

образовании [Текст] / В. А. Сластенин // Народное образование. – 

1994. – № 9. – С.124 – 126. 

4. Академічний тлумачний словник української мови. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу. – http://sum.in.ua/s/GhROMADJaNSjKYJ.   

5. Living Democracy. Навчання демократії (Vol. VI). – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу. – https://www.living-

democracy.com.ua/textbooks/volume-6/.  

http://osvita.ua/school/52062/
http://sum.in.ua/s/GhROMADJaNSjKYJ
https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-6/
https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-6/

