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ФОРМУВАННЯ  
КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ
Анотація. У статті досліджено питання впливу різноманітних чинників у процесі 
організації освітньої діяльності в початковій школі на розвиток учня. Моніторингові 
дослідження, що проводяться ДНУ «Інститут освітньої аналітики» з моменту запо-
чаткування реформи загальної середньої освіти, дають змогу отримувати статис-
тичні дані про стан реалізації реформи Нової української школи (НУШ). У статті, з 
огляду на воєнний стан в Україні, розглянуто дві сфери розвитку учнів, а саме когні-
тивна та соціально-емоційна. Напрямок дослідження зумовлений тим, що вказані 
сфери допомагають учню набути таких рис, як стресостійкість, здатність реагува-
ти на виклики та розв’язувати проблеми, активно комунікувати з оточенням, мати 
власний критичний погляд на події в країні. Ці риси є особливо важливими для адапта-
ції особистості до умов військової агресії росії проти України. У статті проаналізова-
но вплив різноманітних чинників на формування в учнів зазначених сфер розвитку. 
Для аналізу використано статистичні дані, одержані під час моніторингового дослі-
дження стану реалізації реформи НУШ у закладах загальної середньої освіти, викона-
ного Інститутом у травні–червні 2021 р. Ці дані дали змогу провести науковий аналіз 
і виявити, які види освітньої діяльності найбільше вплинули на розвиток зазначених 
сфер. Серед них застосування під час уроку групових або комбінованих форм, форму-
вання в учнів само- та взаємооцінювання як мотиваційного чинника до навчання, за-
лучення батьків до організації освітньої діяльності їхніх дітей.
Ключові слова: сфера розвитку, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, ком-
петентна особистість, надпредметні компетентності, тверді навички, м’які навички.
JEL classification: І21.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-56-71.

Світовий економічний форум, що 
відбувся в січні 2020 р. у Давосі, ак-
центував на ТОП-10 навичках на на-
ступних п’ять років (top 10 skills of 
2025) [1]. Усі вони об’єднують чотири 
базових види діяльності сучасної лю-

дини, а саме: розв’язання проблем, 
управління собою, взаємодію з інши-
ми та використання новітніх техно-
логій. Отже, знання стають засобом 
підготовки компетентної особистості, 
яка володіє навичками досягнення 
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(спільно чи особисто) поставленої 
мети, здатна розв’язувати пробле-
ми та комфортно співіснувати в тех-
нологічному суспільстві. Четвертий 
рік реформи загальної середньої 
освіти основним завданням визна-
чив саме формування компетентно-
стей в українського школяра, котрий 
успішно діятиме в суспільстві, зможе 
реагувати на виклики й розв’язува-
ти проблеми, залишаючись стресо-
стійким. Ці навички є особливо ак-
туальними в період воєнного стану, 
спричиненого військовою агресією 
російської федерації в Україні. Для 
фіксації процесу формування компе-
тентностей в учнів початкової шко-
ли, що навчаються в межах реформи 
НУШ, Міністерством освіти і науки 
України започатковано низку моні-
торингових досліджень. Їх метою є 
збір статистичних даних про те, як 
упроваджується реформа, які іннова-
ційні методики використовують учи-
телі початкових класів для форму-
вання встановлених у Державному 

стандарті початкової освіти компе-
тентностей та які чинники вплинули 
на цей процес.

У звіті Світового економічного 
форуму про майбутнє робочих місць 
(2020 р.) наголошується, що освіта, 
яка сприяє розвитку здібностей осо-
бистості, її навчання та змістовна ро-
бота мають стати рушійною силою 
економічного успіху, індивідуального 
добробуту кожного члена суспільства 
та його згуртованості перед виклика-
ми [1]. Саме освіта повинна формува-
ти певні навички, найактуальнішими 
з котрих є активне навчання й особи-
стісні риси, які сприятимуть цьому: 
витривалість, стресостійкість, гнуч-
кість, уміння адекватно реагувати на 
виклики, активно комунікувати з ото-
ченням (рис. 1).

У свою чергу, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку 
у своєму звіті «OECD Future of Edu-
cation and Skills 2030. OECD Learning 
Compass 2030» [2] визначає три гру-
пи навичок: когнітивні та метакогні-

ТОП навичокБазові види  
людської діяльності

6. Активне навчання та стратегії навчання
7. Витривалість, стресостійкість, гнучкість

Управління 
собою

8. Лідерство та соціальний впливВзаємодія 
з іншими

9. Використання технологій, моніторинг і контроль
10. Створення технологій та програмування

Використання  
технологій

1. Аналітичне мислення та інновації
2. Розв'язування складних проблем
3. Критичне мислення й аналіз
4. Креативність, оригінальність та ініціативність
5. Логічна аргументація, подолання проблем і генерування ідей

Розв`язання 
проблем

Рис. 1. ТОП-10 навичок та базових видів людської діяльності 2025 р.
Побудовано авторами за: The Future of Jobs Report. World Economic Forum. 2020. URL: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
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тивні, соціальні й емоційні, практич-
ні та фізичні, які будуть актуальними 
до 2030 р. (рис. 2).

Порівняння переліку навичок Сві-
тового економічного форуму та ОЕСР 
демонструє універсальний підхід цих 
інституцій до розвитку особистості, 
яка володіє комплектом навичок, 
котрі сприятимуть її успішності в 
сучасному світі. Натомість привер-
таємо увагу до певної тенденції: на 
найближчу перспективу (до 2025 р.) 
пріоритетом є формування критич-
ного мислення, активне навчання, 
саморегуляція й використання тех-
нологій, що охоплюють когнітивні 
та метакогнітивні навички. Стосов-
но віддаленої в часі перспективи (до 
2030 р.) варто зауважити, що акценти 
зміщуються на інші групи навичок, 
як-то соціальні й емоційні (уміння 
працювати в команді, емпатія тощо) 
[3]. Отже, йдеться про необхідність 
за допомогою різноманітних засобів 
формувати компетентну особистість, 
тобто таку, яка застосовує тверді на-

вички (hard skills) для набуття м’яких 
(soft skills). 

Україна перебуває в тренді сучас-
них поглядів на зазначені навички 
й також змінює акценти в освітній 
політиці. Так, у Законі України «Про 
освіту» наголошується на тому, що 
освітній процес є системою заходів, 
основним завданням яких є розвиток 
особистості через формування та за-
стосування її компетентностей. Ком-
петентність, у свою чергу, розгляда-
ється як динамічний набір особистих 
рис (знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей та ін.), 
що дасть змогу особі успішно розви-
ватися в соціумі й реалізувати себе 
в подальшому житті та навчанні [4]. 
Державний стандарт початкової 
освіти, розглядаючи компетентність 
учня, акцентує на тому, що головну 
роль у формуванні ключових ком-
петентностей відіграють досвід і по-
треби власне здобувача освіти, котрі 
мотивують його до навчання. У нор-
мативному документі також наго-

ТОП навичокГрупи навичок

1. Критичне мислення
2. Креативне мислення
3. Уміння вчитись

1. Когнітивні  
та метакогнітивні

9. Використання нових пристроїв інформаційних
    та комунікаційних технологій

3. Практичні
та фізичні

4. Саморегулювання (вміння керувати своєю поведінкою)
5. Емпатія
6. Впевненість у собі та своїх силах
7. Відповідальність
8. Вміння працювати в команді

2. Соціальні  
й емоційні

Рис. 2. ТОП навичок 2030 р.
Побудовано авторами за: OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning 
Compass 2030. A Series of Concept Notes. URL: https://www.oecd.org/education/2030-
project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_
Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf.
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лошується, що на формування ком-
петентності впливають як освітнє 
середовище (заклад освіти, родина), 
так і різноманітні соціальні ситуації, 
у котрих перебуває учень та які спри-
яють виробленню ставлення до них 
і вміння адекватно на них реагувати 
[5]. Останнє положення звучить осо-
бливо актуально сьогодні, коли діти 
шкільного віку живуть та продовжу-
ють здобувати освіту в умовах воєн-
ного стану й у межах України, й за 
ними. Саме зараз критично необхід-
но розвивати та закріплювати в ди-
тячій свідомості такі топові навички, 
як критичне мислення, уміння вчи-
тися, саморегулювання (уміння керу-
вати своєю поведінкою), упевненість 
у собі і своїх силах, відповідальність, 
уміння працювати в команді. Не слід 
забувати й про практичні навички, 
а саме про вміння використовувати 
нові інформаційні та комунікаційні 
технології, володіння якими в кри-
тичних ситуаціях, без перебільшен-
ня, сприятиме збереженню здоров’я, 
навіть життя. Для реалізації зазначе-
них завдань потрібно застосовувати 
сучасні методики, практикувати на 
уроках форми організації навчаль-
ної діяльності, котрі показали себе 
найбільш результативними. Цьому 
сприяє сучасне і дружнє до дитини 
освітнє середовище.

Саме організація освітнього сере-
довища спрямовується на виявлен-
ня й розвиток обдарувань та індиві-
дуальних здібностей особистості в 
закладі загальної середньої освіти 
(ЗСО). Таке середовище допоможе 
досягти результатів освітньої діяль-
ності через формування й застосу-
вання певних компетентностей [6]. 
Оцінювання результатів освітньої ді-
яльності також має бути спрямоване 

на визначення ключових компетент-
ностей і наскрізних умінь, передба-
чених навчальними програмами в 
рамках реформи НУШ. Зауважимо, 
що за воєнного стану відбувається 
розширення підходів до оцінювання: 
воно стає гнучкішим та орієнтуєть-
ся, у першу чергу, на умови й форми 
освітнього процесу. Безперечно, при 
цьому зберігається його функція, а 
саме визначення рівня якості освіт-
нього процесу та шляхів підвищення 
його ефективності [7].

Отже, можемо розглядати навчан-
ня та його результат як взаємодопов-
нюючі компоненти єдиного цілого, 
що однаковою мірою впливають один 
на одний і залежать один від одного.

Процес формування емоційної сфе-
ри учня початкової школи досліджу-
вали, зокрема, І. Бех, Н. Лейтес, Г. Ко-
стюк, П. Якобсон; методичні прийоми 
навчання, які сприяють розвитку осо-
бистості учня молодшого шкільного 
віку, визначали М. Вашуленко, І. Під-
ласий, О. Савченко та ін.

Зосереджуючись на аналізі й ін-
терпретації результатів досліджень, 
проведених ДНУ «Інститут освіт-
ньої аналітики», ми як дослідники 
беремо до уваги різноманітні нау-
кові погляди на організацію освіт-
нього процесу. У ході моніторингу 
ми ставимо за мету вивчити вплив 
різноманітних факторів на показни-
ки навчання учнів. Наприклад, ми 
враховуємо думку новозеландського 
вченого, котрий розглядає питання 
ефективності та оцінювання освіт-
ніх результатів, професора Джона 
Хетті (John Hettie), який у своїх мета-
дослідженнях зазначає, що будь-які 
методики навчання й будь-які вкла-
дені в це кошти не впливають на 
результат [8]. На його думку, наразі 
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школи дуже активно експеримен-
тують із упровадженням у освітній 
процес сучасних технологій навчан-
ня, зменшуючи при цьому наповню-
ваність класів. Але фактичних дока-
зів впливу таких заходів на результа-
ти навчання учнів немає. Спробуємо 
спростувати чи підтвердити цю тезу, 
аналізуючи фактор наповнюваності 
класів і вплив показника чисельно-
сті учнів на розвиток різних сфер 
учнів початкової школи. Окрему 
увагу буде приділено питанню сфор-
мованості в учнів початкової школи 
м’яких (гнучких) і твердих навичок.

Складаючи анкети учасників ос-
вітнього процесу (вчителів, батьків 
учнів), ми опосередковано досліджу-
ємо рівень розвитку учнів початко-
вих класів за певними сферами, за-
значеними в Державному стандарті 
початкової освіти й у освітніх про-
грамах, а саме: логічного мислення, 
фізичного розвитку, творчих зді-
бностей, мови та мовлення, цінніс-
но-мотиваційної, когнітивної, соці-
ально-емоційної тощо.

Під час моніторингових дослі-
джень використано метод онлайн-о-
питування із застосуванням Google-
форм. У цій статті ми представимо 
результати дослідження, виконаного 
у 2021 р. серед 2217 учителів третіх 
класів закладів ЗСО, які увійшли до 
репрезентативної вибірки. Головни-
ми параметрами відбору для дослі-
дження стали: область розташуван-
ня, тип населеного пункту й тип за-
кладу ЗСО. З огляду на ці параметри 
було сформовано стратифікований 
випадковий відбір. До сформованих 
страт увійшло 1 % міських і 2 % сіль-
ських шкіл. Після обрахування необ-
хідної кількості одиниць відбору з 
кожної страти, проводився відбір за-

кладів ЗСО з бази даних ДНУ «Інсти-
тут освітньої аналітики» за допомо-
гою статистичних програм R і SPSS.

Зважаючи на воєнний стан в Укра-
їні, при аналізі відповідей учителів 
третіх класів особливу увагу було 
приділено соціально-емоційній сфе-
рі розвитку учнів. Ця сфера охоплює 
групу ментальних здібностей, що бе-
руть участь в усвідомленні та розу-
мінні як власних емоцій, так і емоцій 
оточуючих.

За теорією Р. Бар-Она, емоційний 
інтелект, що слугує основою соці-
ально-емоційної сфери, є сукупністю 
певних здібностей, як-от:

 • саморозуміння (усвідомлення 
власних емоцій, упевненість у собі, 
самоповага, самоактуалізація);

 • комунікативний потенціал (ем-
патія, соціальна відповідальність);

 • власне адаптаційні здібності 
(уміння розв’язувати проблеми, до-
лати труднощі, емоційна лабільність);

 • антистресовий потенціал (стій-
кість до стресів, самоконтроль);

 • загальний настрій (оптимістич-
ність) [9].

Результати нашого дослідження 
засвідчили, що в дев’ятьох із десяти 
третьокласників (89,1 %), на думку 
вчителів, за час навчання відбулися 
позитивні зміни в розвитку соціаль-
но-емоційної сфери. Це означає, що 
в школярів добре розвинені певні 
навички, зокрема усвідомлення влас-
них емоцій, соціальна відповідаль-
ність, уміння визначати й розв’язу-
вати проблеми, долати труднощі, 
стійкість до стресів, самоконтроль. 
Сподіваємося, що ці та інші навички 
допоможуть психо-емоційній дитя-
чій сфері впоратися з негативними 
наслідками військової агресії росій-
ської федерації в Україні.
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Найбільш розвинена в третьо-
класників (91,5 %), на думку вчи-
телів, сфера мови й мовлення, а 
найменш розвинена (69,5 %) – ког-
нітивна (пізнавальна) сфера, яка 
є важливою складовою інтелекту-
ального розвитку особистості учня 
(рис. 3). Більшість психологів пояс-
нюють це тим, що дітям молодшого 
шкільного віку притаманна нероз-
виненість довільної сфери внаслі-
док ще недостатньо сформованих 
внутрішніх засобів саморегуляції.  
З огляду на наведені результати, 
думку психологів та з урахуванням 
воєнного стану набуває актуально-
сті організація психологічного су-
проводу учнів початкової школи.

Досліджуючи кореляцію віку вчи-
теля і стану сформованості сфер роз-
витку третьокласників, зауважимо, 
що вік учителя істотно не впливає на 
ці сфери. Зокрема, серед учителів 51–
60 років найбільше таких (29,9 %), 
хто виділяє значні успіхи своїх уч-
нів у розвитку соціально-емоційної 

сфери, серед 41–50-річних майже 
третина (30,1 %) помічають у своїх 
учнів прогрес у розвитку когнітивної 
сфери (рис. 4). Можна припустити, 
що життєвий і професійний досвід 
учителя позитивно впливає на фор-
мування в учнів «підготовленості до 
життя», їхню здатність реагувати на 
виклики й розв’язувати проблеми.

Порівнюючи сфери розвитку тре-
тьокласників у закладах ЗСО міст і 
сільської місцевості, можна зазна-
чити, що істотної різниці між ними 
немає. Разом із тим у міських посе-
леннях майже половина вчителів 
помічають прогрес у розвитку когні-
тивної (51,5 %) й соціально-емоційної 
(50,5 %) сфер учнів, які сприяють фор-
муванню стресостійкості та здатності 
вирішувати проблемні питання. У 
сільській місцевості більшість учите-
лів (52,3 %) вважають, що в їхніх учнів 
відбулися позитивні зміни у сфері фі-
зичного розвитку. А за розвитком ког-
нітивної й соціально-емоційної сфер 
учні сільської місцевості дещо від-

Рис. 3. Розподіл відповідей учителів третіх класів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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стають від однолітків із міських шкіл 
(рис. 5). Отже, можна стверджувати, 
що в містах учні третіх класів краще 
підготовлені до подолання проблем 
і стресових ситуацій, натомість у їх-

ніх однолітків із сільської місцевості 
навички стресостійкості та здатність 
вирішувати проблемні питання дещо 
нижчі. Тому в умовах воєнного стану  
й при плануванні організації освіт-

Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за віком учителів (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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нього процесу після закінчення війни 
особливу увагу слід приділити задо-
воленню потреб учнів у психологіч-
ному супроводі, особливо тих, хто 
проживає та навчається в сільській 
місцевості. Крім того, плануючи пси-
хологічний супровід учнів, необхідно 
враховувати регіональну складову, 
тобто, чи розташовувався заклад осві-
ти в регіонах, де відбувалися активні 
бойові дії або спостерігалися постійні 
повітряні тривоги.

Хочемо наголосити, що за ініціати-
ви Міністерства освіти і науки України 
вже організовано онлайн-вебінари та 
інші заходи з питань зниження стре-
состійкості дітей. На сайтах структур-
них підрозділів МОН, Національної 
академії педагогічних наук України, 
обласних навчально-методичних цен-
трів психологічної служби в системі 
освіти, НМЦ практичної психології і 
соціальної роботи ІПО Університету 
Грінченка запропоновано різноманіт-
ні ресурси психологічного супрово-
ду для учнів, батьків і вчителів [10]. 

Особ ливо МОН України виокремлює 
учнів початкової школи, наголошу-
ючи в методичних рекомендаціях 
щодо організації освітнього процесу 
в початковій школі в умовах воєнного 
стану, що психологічний супровід на-
буває певної специфіки, та пропонує 
використовувати різноманітні мате-
ріали, розміщені у Всеукраїнському 
єдиному розкладі [11].

У межах дослідження проаналізо-
вано зв’язок між чисельністю учнів у 
класі та їхньою психоемоційною сфе-
рою. З’ясовано, що в класі, який налі-
чує менш ніж 25 учнів, істотних пози-
тивних змін у різних сферах розвитку 
третьокласників не спостерігається. 
Якщо ж число учнів перевищує 25, це 
справляє позитивний вплив на фор-
мування їхньої когнітивної (41 %) й 
соціально-емоційної (39,6 %) сфер, 
а також сфери творчих здібностей 
(39,9 %) порівняно з учнями класу 
з меншою наповнюваністю (рис. 6).  
З огляду на отримані дані можна 
припустити, що більша кількість уч-

Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів, у яких  
у них відбулися позитивні зміни, за чисельністю учнів у класі (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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нів у класі сприяє формуванню в них 
здатності адаптуватися та знаходити 
спільну мову з кожним членом ко-
лективу для розв’язання проблем. 
Таким чином, отримані нами дані ко-
релюють із думкою професора Джо-
на Хетті, що скорочення чисельності 
учнів у класі помітно не впливає на 
освітні результати.

Аналіз впливу стажу роботи вчи-
теля в початкових класах на розвиток 
учнів показав: найістотніший прогрес 
у розвитку когнітивної сфери учнів 
(56,5 %) спостерігається, якщо вчи-
тель має досвід роботи з третьоклас-
никами п’ять і більше навчальних ци-
клів (рис. 7). Це може бути пов’язано 
з тим, що професійні навички вчителя 
поєднуються із фаховим і життєвим 
досвідом особистості. Коли ж учитель 
уперше працює в початкових класах, 
в його учнів буде розвиненіша сфера 
логічного мислення (17,2 %).

Таке явище можна пояснити впли-
вом молодих учителів на розвиток 
учнів, виявленим у ході дослідження 
«Training Assessment Project», прове-
деного у 2021 р. у межах глобальної 
програми Світового банку в галузі 
освіти «Systems Approach for Better 
Education Results (SABER)» за під-
тримки МОН України. Дослідження 
охоплювало питання щодо забезпе-
чення підготовки педагогічних пра-
цівників та засвідчило, що молоді 
вчителі вносять позитивні зміни в 
життя учнів і колективу школи [12]. 
У його межах директори закладів 
ЗСО зазначили, що молодий учитель 
має сучасні й новаторські підходи до 
викладання, є відкритим та дружнім 
до учнів, вирізняється завзятістю й 
енергійністю. Як результат, у дітей 
зростає інтерес до навчання, вони 
демонструють відкритість і готов-
ність до співпраці в різних форматах.
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Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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Аналіз фактора впливу форм орга-
нізації навчальної діяльності на уро-
ках на сфери розвитку третьокласни-
ків виявив низку тенденцій: групові 
форми роботи найкраще вплинули на 
сферу логічного мислення учнів (м’які 
навички); загальнокласні форми ро-
боти – на сферу мови та мовлення 
(тверді навички); індивідуальні – на 
сферу фізичного розвитку (тверді на-
вички); комбіновані – на когнітивну 
сферу (м’які навички); власний підхід 
вчителя – на соціально-емоційну, цін-
нісно-мотиваційну та сферу творчих 
здібностей (м’які навички) (рис. 8).

Таким чином, спостерігається сут-
тєвий зв’язок між формами організа-
ції навчальної діяльності й формуван-
ням сфер розвитку третьокласників, 
а саме форми роботи, які не передба-
чають співпрацю в команді, сприяють 
набуттю переважно предметних на-
вичок (належать до твердих). Нато-
мість робота в групі або комбінування 

різних форм веде до різностороннього 
розвитку учнів, а отже, й формування 
надпредметних компетентностей (на-
лежать до м’яких навичок). Отже, до-
слідники встановили, що для форму-
вання компетентної особистості, здат-
ної адекватно реагувати на виклики 
та розв’язувати проблеми в команді, 
необхідно під час організації освітньої 
діяльності частіше використовувати 
інноваційні форми роботи.

Аналіз різноманітних аспектів ор-
ганізації освітньої діяльності на заса-
дах НУШ та їх кореляції з розвитком 
учнів у різних сферах дає підстави 
для висновку, що найбільш ефектив-
но будь-які аспекти НУШ впливають 
на розвиток сфери мови й мовлення, 
найменш ефективно – на розвиток 
когнітивної сфери (рис. 9). Деталь-
ний аналіз впливу аспектів НУШ на 
розвиток когнітивної сфери учня 
допоміг виявити ще один важливий 
факт: найістотніші позитивні зміни в 

Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за формами організації роботи учнів  

під час уроків (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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розвитку цієї сфери третьокласників 
відбуваються в разі, якщо батьки уч-
нів задоволені змінами в їхніх дітях 
як результатом навчання на засадах 
НУШ. Таким чином, зацікавленість 
батьків у результатах навчання ди-
тини стимулює її до подальшого 

успішного засвоєння нових знань та 
формування вмінь. Також для роз-
витку в учнів когнітивної сфери до-
сить корисним виявилося застосу-
вання вчителем прийомів само- та 
взаємооцінювання. Вони мотивують 
учнів до навчання й загалом показу-

Рис. 9. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за використовуваними аспектами 

організації освітньої діяльності на засадах НУШ (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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ють високу ефективність. Отже, мож-
на стверджувати, що учень, мотиво-
ваний батьками і вчителем, досягає 
більших успіхів у навчанні.

Як зазначалося вище, найменш 
розвиненою в процесі впровадження 
НУШ є когнітивна сфера, незалежно 
від тематики спілкування вчителя 
з батьками учнів. Разом із тим ре-
зультати дослідження свідчать, що 
найбільший вплив на розвиток ког-
нітивної й соціально-емоційної сфер 
справляє бажання батьків учнів до-
лучатися до організації дозвілля їхніх 
дітей або іншої допомоги вчителю з 
організації освітньої діяльності. Така 

співпраця дорослих учасників освіт-
нього процесу, на нашу думку, є стиму-
лом і прикладом для учнів теж орга-
нізовувати співробітництво в межах 
класного колективу для розв’язання 
проблем. При цьому вони набувають 
компетентностей саморегулювання, 
упевненості в собі, відповідальності, 
уміння працювати в команді.

Крім того, істотний вплив на роз-
виток обох зазначених сфер має ба-
жання батьків додатково розвива-
ти своїх дітей, консультуючись при 
цьому з учителем (рис. 10). Отже, 
активна співпраця батьків учнів і 
вчителя в питаннях розвитку дітей 

Рис. 10. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за тематикою спілкування  

вчителів із батьками учнів (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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Рис. 11. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за навичками  

різного когнітивного рівня (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 
2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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та єднання учнівського колективу 
впливають на розвиток саме м’яких 
навичок.

Аналіз останньої діаграми під-
тверджує дані попередніх діаграм. 
Предметні компетентності (тверді 
навички) найбільше вплинули на 
розвиток сфери мови та мовлення; 
надпредметні (м’які навички) – на 
розвиток когнітивної й соціально- 
емоційної сфер (рис. 11). Якщо ж у 
третьокласників спостерігається од-
наковий прогрес у набутті обох видів 
навичок, це розвиває також когнітив-
ну та ціннісно-емоційну сфери. Отже, 
предметні компетентності вплива-
ють на розвиток вузькопредметної 
сфери, а надпредметні сприяють за-
гальному розвитку особистості.

На підставі викладеного доходи-
мо таких висновків. У повсякденно-
му житті, а особливо в умовах вій-
ськової агресії, важливими для лю-
дини, тим більше для дитини, є на-
вички стресостійкості та здатність 
реагувати на виклики й розв’язу-

вати проблеми. Найістотніше на 
розвитку когнітивної та соціаль-
но-емоційної сфер третьокласників 
позначилися такі чинники: певний 
стаж педагогічної діяльності (чим 
він більший, тим результативнішим 
є вплив педагога на формування 
сфер розвитку дитини); чисельність 
учнів у класі понад 25 осіб; застосу-
вання групових або комбінованих 
форм організації освітньої діяльно-
сті учнів на уроках; формування в 
них само- та взаємооцінювання як 
мотиваційного чинника до навчан-
ня; залучення батьків до організа-
ції освітньої діяльності їхніх дітей. 
І найвагомішим чинником, на нашу 
думку, є сприяння набуттю учнями 
надпредметних компетентностей, 
котрі є підґрунтям для формування 
всіх сфер розвитку особистості.

Насамкінець висловимо при-
пущення, що сформовані в учнів 
початкової школи в процесі впро-
вадження НУШ м’які навички (soft 
skills) сприятимуть послабленню 
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негативних наслідків для дитячої 
психіки, спричинених агресією росії 
проти України.

Перспективним напрямом по-
дальших досліджень, на наш погляд, 

є виявлення потреб і запитів власне 
педагогічних працівників для по-
дальшої організації освітньої діяль-
ності в умовах воєнного стану та в 
повоєнний час.
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FORMATION OF A COMPETENT PERSONALITY OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS AS AN OPPORTUNITY TO OVERCOME 

CHALLENGES
Abstract. At the present stage of the development of society, knowledge becomes the means 
of formation of a competent person, possessing the skills to achieve a common or personal 
goal, as well as to solve problems. The Ministry of Education and Science of Ukraine has 
launched monitoring studies to document the process of developing competencies in primary 
school students who are studying within the framework of the reform of the New Ukrainian 
School. The analytical materials presented in the article use statistical data collected in the 
course of one of the monitoring studies conducted by the SSI "Institute of Educational 
Analytics" in 2021. Analyzing the answers of third-grade teachers and taking into account 
the martial law situation in Ukraine, we focused on the social and emotional sphere of 
development of students. This sphere includes a group of mental abilities, allowing to form 
students communicative and anti-stress potentials, adaptive abilities and general mood. The 
results of the study showed that nine out of ten third-graders (89,1 %) experienced positive 
changes in their social and emotional development during the three years of study. This gives 
rise to a certain optimism since the military aggression of the russian federation in Ukraine 
has a significant effect on the emotional aspect of the child and if the children have already 
developed certain skills of stress resistance, it will allow them to react better in a stressful 
situation. The least developed (69,5 %) among the third-graders was the cognitive sphere, 
which is also an important characteristic of the intellectual development of the individual 
and contributes to the formation of internal self-regulation. Given the results obtained, the 
organization of psychological support for primary school students becomes relevant during 
the military situation. In addition, certain patterns were discovered and presented in the 
article. For example, the greatest influence on the cognitive and socio-emotional development 
of students is the desire of their parents to engage in leisure activities for their children or 
other assistance to teachers in organizing educational activities.
Keywords: sphere of development, general secondary education institution, monitoring, 
competent personality, highly specialized competencies, hard skills, soft skills.
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