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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 
Україна як одна із європейських країн впроваджує передовий 

іноземний досвід у всі сфери суспільного життя, зокрема і в сучасну 
систему освіти. Саме для цього було створено програму реформування 
середньої освіти в Україні, яка розпочалася в 2017 році, і отримала назву 
«Нова українська школа». Ця реформа змінила навчання в початковій 
освіті і передбачила застосування компетентнісного підходу в навчанні 
учнів молодшого шкільного віку. 

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 
цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості [2, с. 3]. 

Поняття «компетентнісний підхід» означає направленість освітнього 
процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей 

особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної 
компетентності людини, тобто компетентнісний підхід допомагає реалізувати 

загальну мету початкової освіти. 
Державний стандарт початкової освіти [1] визначає 11 ключових 

компетентностей: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 

рідною та іноземними; математична компетентність; компетентності у 
галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна 
компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання 
впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна 
компетентність; підприємливість та фінансова грамотність [3, с. 3941]. 

Реалізація компетентісного підходу відбувається комплексно, адже 
усі ключові компетентності вважаються однаково важливими, кожна з них 
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сприяє успішному життю в суспільстві [2, с. 14]. Для прикладу під час 
вивчення теми «Мої улюблені книжки» в 1 класі впродовж тижня на 
уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для застосування 
комплексного підходу можна виконувати такі завдання: 

– ознайомити дітей з історією книг; 
– творити колективну книжку; 
– вивчати прислівʼя про книги і знання; 
– висловлювати думки про значення книг у житті людей; 
– обговорювати улюблені книги, презентувати їх однокласникам, 

використовувати для цього цифрові технології, запропонувати 
прорекламувати улюблену книгу; 

– скласти правила користування книгою, обговорити ситуації 
нечемного поводження з книжкою, ці завдання ознайомлюють з 
правилами культурної поведінки, з морально-етичними нормами 
в сучасному суспільстві; 

– провести бесіду з елементами дискусії «Книга чи компʼютер?», 
що передбачає розвиток інформаційно-комунікаційної компе-

тентності, розвиток критичного мислення школярів; 
– організувати виставку-конкурс малюнків «Любіть книгу!», яка 

формує культурну компетентність та залучає школярів до 
творчого вираження особистості; 

– проводити майстер-класи із створення закладок; 
– організувати «лікарню» дня книг; 
– відвідати бібліотеку, отримати читацький квиток; 
– ознайомитись із професіями, що створюють книги. Участь в 

сюжетно-рольовій грі «У видавництві», де кожен з учнів може 
долучитися до процесу створення книги; 

– гра «Мій улюблений герой», у якій діти перевтілюються в 
улюблених героїв, інсценізують фрагменти з казок, така гра 
розвиває інтерес до читання книг, розвиває комунікативні 
навички, збагачує словниковий запас учнів; 

– організувати екскурсію на паперову фабрику, що допоможе 
молодшим школярам зрозуміти технологію виготовлення паперу, 
познайомить з технікою, яка допомагає у виготовленні паперових 
виробів; 

– організувати і провести екологічну акцію «Бережи природу»,  
збір макулатури, що допоможе зрозуміти учням важливість 
збереження природи; 

– створити в школі/класі центр Буккросінгу  центр обміну 
книгами. 

– під час виготовлення книг можна розвивати математичну 
компетентність, наприклад запропонувати дітям пронумерувати 
сторінки книги, порахувати скільки потрібно використати 
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деревини, щоб виготовити підручники для 1 учня. 
Виконання таких завдань, систематичне і цілеспрямоване застосування 

компетентнісного підходу, допомагає учням сприймати цілісну картину 
світу; більш глибоко вивчати і розуміти різні аспекти життя, завдяки 
погляду на них з різних точок зору; вдосконалювати навички системного 
мислення. Значення компетентнісного підходу в навчанні є надзвичайно 
важливим, адже вміння бачити взаємозвʼязки в довкіллі буде допомагати 
учням протягом усього їхнього подальшого життя. 
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ТВОРЧІСТЬ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВІСТИКИ 
 

У світі фентезі, мабуть, жоден з творів не знайшов такої слави як 
«Гоббіт» (1937) та «Володар перснів» (1954) Дж. Р. Р. Толкіна. Інтерес до 
творчості цього талановитого літератора не згас і сьогодні. Свідченням 
тому є опубліковані після смерті письменника збірку міфів та легенд 
Середземʼя «Сильмариліон», 12 томів чернеток Дж. Р. Р. Толкіна, 
аматорські та професійні дослідження його творів, світу й мов, створених 
ним. У Великобританії «Володар перснів» перевидається майже щороку, 

існує та успішно функціонує «Британське Толкінівське Суспільство», 
видаються журнали, присвячені його творчості, зокрема, «Cirth de Gandalf» 
в Бельгії, «Mythlore» в Канаді, «Quettar» в Англії, «Vinyar Tengwar», 
«Parma Eldalamberon» в США. 

Жанр «Володаря перснів» не визначений й досі. У його всесвіті є 
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