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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Відповідно до переліку ключових компетентностей визначених Європейським 

союзом, у Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) окреслено вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти. 

Проблема формування ключових компетентностей є предметом дослідження 

вітчизняних та за рубіжних науковців. Так, питання технології формування ключових 

компетентностей висвітлені у публікаціях Л. Паращенко, Т. Грабовської, О. Грабовського, 

Я Сивохопа та ін. особливості формування комунікативної компетентності досліджено у 

роботах І. Єфименк, Ситенко, Д. Хаймса та інші. Окремі питання компетентнісно- 

орієнтованого підходу в навчанні розкрили такі педагоги та психологи як І. Бех, В. Давидов, 

А. Петровський, І. Підласий, В. Семиченко та ін. 

Під поняттям “компетентність” слід розуміти загальну здатність, засновану на 

знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, що набуті завдяки навчанню [3]. Особливе місце у 

переліку ключових компетентностей учнів початкової школи посідає саме культурна. Вона 

передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші 

види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 

особистості [1]. 

Формування саме культурної компетентності для молодших школярів є досить 

важливим, адже у процесі її формування відбувається знайомство з культурними цінностями 

власного народу, пізнання мистецтва інших країн. Оволодіння учнями як культурною 

компетентності, так і іншими ключовими компетентностями відбувається під час навчання, 

виховання і соціалізації особливості. Це тривалий і постійний процес [4]. 

Культурна компетентність формується у процесі реалізації Мистецької освітньої галузі. 

Що у свою чергу реалізується у початковій школі через інтегрований курс «Мистецтво». На 

сьогоднішній день на вивчення цієї дисципліни виділяється лише одна година на тиждень. 

Більша частина вчителів проводить саме інтегровані уроки з образотворчого та музичного 

мистецтва, однак, як показує практика, частина все ще продовжує проводити окремо 

(чергуючи через тиждень). 

Коли дитина споглядає натюрморти чи мальовничі пейзажі відомих художників таких 

як І. Левітан, І. Айвазовський чи квіти К. Білокур, то їй хочеться взяти пензлик і побути на 

місці того чи іншого митця. Сприймаючи на слух звуки відомих   творів В.   Моцарта. 

Л. Бетховена чи Ф. Шопена, дитина намагається відтворити щось подібне. Ми бачимо, що 

ознайомлюючись із зразками національної та світової культури, у дитини формується свій 

смак, виникає бажання створити щось своїми руками, намагається створити щось прекрасне. 

Ефективним засобом формування культурної компетентності є також нестандартний урок. 

Як зазначає М. Вашуленко: «Це урок, позбавлений шаблону, трафарету в його організації, 
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він ґрунтується на оригінальному, творчому підході у визначенні змісту, методів, засобів 

навчання»[2, с.25]. 

На уроках-дискусіях діти вчаться проводити попередню дослідницьку роботу, і 

декламувати твори відомих письменників на уроках-звітах. Готуючись до уроків-мандрівок 

та уроків-фестивалів, діти виготовляють карти маршрутів, вивчають текст своїх ролей, 

готують декорації та співають пісні, тобто розривають свої творчі та особистісні вміння, свій 

творчий смак та фантазію, вчаться все робити красиво. Під час уроків-сюжетних замальовок 

та уроків-змагань, діти вчаться креативно мислити, приймати неординарні рішення 

Також надзвичайно велику роль відіграють святкові та розважальні заходи позакласної 

роботи: святкові концерти, тематичні виховні години, конкурси, квести, різні гуртки, 

театральні, хореографічні і вокальні студії, заняття за інтересами, виконання проектів тощо. 

Діяльність учнів має бути побудована так щоб вони змогли застосовувати знання у житті та 

швидко знаходити рішення у нестандартних ситуаціях. 

Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що культурна 

компетентність необхідна для формування всебічно розвиненої особистості. Сформувати її 

ми можемо під час вивчення різних навчальних дисциплін, залучення дітей до 

образотворчого і музичного мистецтва та залучаючи до різноманітних позакласних заходів. 
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МОТИВAЦIЯ ПIЗНAВAЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ЯК 

ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Інтерес до процесу нaвчaння в учнів поєднується з почуттям зaдоволення вiд успiшно 

виконaного зaвдaння, з прaгненням бути освiченою й корисною для суспiльствa людиною. У 

процесi розв’язaння рiзних мислених зaдaч у дiтей виникaють i розвивaються рiзномaнiтнi 

iнтелектуaльнi почуття, якi, узaгaльнюючись, стaють мотивaми учбової дiяльностi [3, с. 14]. 

М. Мaтюхiнa дослiджувaлa особливостi формувaння iнтересу до змiсту тa процесу 

зaсвоєння знaнь. Aвтором визнaченi прiоритетнi нaпрямки у вирiшеннi дaної проблеми: 1) 

спрямовaнiсть нa видiлення, усвідомлення дитиною мети учiння, 2) озброєння учнiв 

способaми успiшного виконaння дiй, що, у свою чергу, стимулює aктивнiсть тa пiдтримує 

мотивaцiю [2]. 

За умови нaявностi нaвчaльно-пiзнaвaльного iнтересу учнi молодших клaсiв здaтнi без 

будь-яких ознaк бaйдужостi тa втоми зaсвоювaти знaчно бiльш склaдний мaтерiaл, нiж той, 

який передбaчено шкiльною прогрaмою; окрiм того, уже нaприкiнцi третього клaсу 

пiзнaвaльнi iнтереси стaють особистiсними якостями учнiв. Aвтор припускaє, що розвиток 
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