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Концепція 

 “Нова українська школа” 

   Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на 

«Рекомендаціях Європейського Парламенту 

та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя» 

(18.12.2006), але не обмежуватимуться ними. 



“Компетентність  

▪ – динамічна комбінація знань, способів 

мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити 

професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність”  
Проект нового 

базового Закону України 

“Про освіту”, Стаття 1 





Ключові компетентності 

ЄДИНА СИСТЕМА ВИМОГ ДО 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗА РІВНЯМИ 

СФОРМОВАНОСТІ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  



 

Таксономія -  
▪ це ієрархічно взаємоповязана система (з грец. taxis - 

означає «розміщення у порядку» і homos -  «закон») - 

теорія класифікації і систематизації 

складноогранізованих областей діяльності, що мають 

ієрархічну будову. 

▪ Навіщо потрібна таксономія в навчанні? 

▪ Щоб правильно формулювати мету навчання; 

▪ Щоб правильно формулювати проблеми й 

завдання для учнів; 

▪ Щоб добирати відповідні інструменти оцінки; 

▪ Щоб правильно проводити рефлексію за 

результатами навчання 

 



Бенджамин Сэмюэл Блум 

 1913 - 1999  

американський психолог 
 
Закінчив Пенсільванський університет зі 

ступенями бакалавра та магістра в 1935 

році. У 1942 році захистив ступінь доктора в 

університеті Чикаго. 

 

У 1960-і роки випустив дві книги які 

розвинули його теорію, названу таксономії 

Блума: Стабільність і Зміна людських 

характеристик (Stability and Change in 

Human Characteristics) і Класифікація 

освітніх цілей (Taxonomy of Educational 

Objectives). У 1965-1966 роках - президент 

об'єднання дослідників освіти.            

▪    



ТАКСОНОМІЯ -  

▪ Таксономія Блума — таксономія педагогічних цілей в 

пізнавальній сфері, що була запропонована у 1956 

році .  

▪ Визначає способи класифікації розумових умінь, 

починаючи  від  найпростіших навчальних дій до 

найбільш складних. 

▪  Бенджамін Блум і його команда розробили ієрархію 

розумових умінь, у якій більш високі рівні мислення 

включають усі пізнавальні вміння нижчих рівнів. 

 



   

 

 



   



Таксономія навчальних цілей  

(за Б. Блумом) 

Категорії Визначення Що робить учень? 

Знання Запам'ятовування 
специфічної інформації 

Реагує, сприймає, згадує, 
упізнає 

Розуміння Розуміння змісту заданого 
конкретного матеріалу 

Пояснює, перекладає, 
показує, інтерпретує 

Використа
ння 

Використання методів, 
концепцій, принципів і 
теорій у нових ситуаціях 

Розв'язує нові проблеми, 
демонструє використання 
знань, конструює 

Аналіз Поділ інформації на 
складові елементи 

Розмірковує, перелічує, 
порівнює, виділяє головне 

Синтез Складання цілого з окремих 
частин 

Комбінує, поєднує, складає, 
творить 

Оцінка Визначення цінності матері-
алів і методів за критеріями 

Оцінює, обговорює 



Визначення рівня знань за допомогою запитань 



Запитання до теми «Площі фігур» 

 Прості 

питання 

Рівень знань 

Що таке площа фігури?  

В яких одиницях вона вимірюються?  

Коли виникла необхідність людства вимірювати площу? 

Уточнюючі  

питання 

Згадай формулу  площі прямокутника?  

Якщо я правильно зрозуміла ви вже знаєте формули площ  різних 

геометричних фігур?   

Якщо я правильно зрозуміла, що площа складної фігури дорівнює сумі 

площ простих  фігур на які їх можна розбити? 

Практичні 

питання 

Скільки потрібно гривен на фарбування підлоги прямокутної форми 5х6 м, 

якщо на 1м2 використовуємо 0,3 кг фарби.  

1 кг коштує 42 грн. 

Інтерпретацій

ні питання 

Площа прямокутного трикутника дорівнює 12см.  

Знайти площу прямокутника в якому сторони дорівнюють катетам 

трикутника.  

Чому площа фігури більша за нуль?   

Чому рівні фігури мають рівні площі? 

Творчі 

питання 

Якщо фігури мають рівні площі, вони співпадають при накладанні?  

Якщо висота трикутника знаходиться за трикутником це змінює формулу 

для обчислення площі трикутника? 

Оціночні 

питання 

Чи є необхідність вивчати формули площі?   

Чи є інший спосіб виміряти площі фігур?  



   



Л.Андерсон і Д.Кратвол  

уточнили і розвинули 

таксономію , склавши 

опис розумових операцій 

до складу кожного рівня, а 

також зробили опис типів 

завдань, які можуть 

використовуватися в 

навчанні. 



Таксономія Блума (1956) Таксономія Андерсона 

і Кратвола (2001) 



Способи поєднання ІКТ з навчальним предметом 



   

 

   Технології ніколи не замінять учителя. 

Але вчитель, що ефективно застосовує 

технології для розвитку своїх учнів, 

замінить того, кто ними не володіє. 

 Шерил Нуссбаум-Бич 

 



«Падагогічне колесо» Алана Каррингтона 

https://designingoutcomes.com/ 

http://www.unity.net.au/allansportfolio/edublog/?p=324
http://www.unity.net.au/allansportfolio/edublog/?p=324




«Падагогічне колесо» Алана Каррингтона 

http://www.unity.net.au/allansportfolio/edublog/?p=324
http://www.unity.net.au/allansportfolio/edublog/?p=324


http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html 



  



▪    





   

▪     



Сервіс коллажів Loupe  





Сервіс пазлів Jigsaw Planet  



Сервіс Jigsaw Planet  

Картина Т. Шевченка «Катерина»  
▪    



Підбираючи додатки, запитайте себе, чи допоможуть вони учню: 
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▪ "Суть не в додатках, 

суть - у педагогіці" 
▪ Алан Каррингтон  

 

http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/



